
Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanychdla

zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montażsygnalizacji

świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Ogłoszenie nr 581401-N-2020 z dnia 2020-09-04 r.
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 85166523200000, ul. ul.

Parkowa 28 , 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 146 803 155, e-mail zdp@rde.pl, faks

146 803 155.

Adres strony internetowej (URL): www.zdp.rde.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w

tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający,

czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

Tak

www.zdp.rde.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.zdp.rde.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
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Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie

robót budowlanychdla zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez

montażsygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin"

Numer referencyjny: ZP.271.14.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1.Przedmiotem

zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla

pieszych: w ciągu drogi powiatowej nr 1184R Przecław – Chotowa w m.Straszęcin oraz drogi powiatowej nr

1295R ul. Rzeszowska w m. Dębica w ramach projektu pn.„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach

powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin"

Szczegółową lokalizację przejść dla pieszych zawiera załącznik nr 1 do PFU – Komplet map z zaznaczonymi

lokalizacjami projektowanych przejść dla pieszych. Dla przedmiotowego zadania Zamawiający posiada: -

Zaświadczenia o wykonaniu przyłączy dla sygnalizacji świetlnych (Załącznik 5) - Warunki przyłączenia

sygnalizacji świetlnych (Załącznik 6)Dodatkowe informacje dotyczące istniejących elementów

zagospodarowania terenu można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem:

http://debica.geoportal2.pl oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie. 4.2.Przedmiot zamówienia obejmuje

opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i montaż na jej podstawie wzbudzanych sygnalizacji

świetlnych wraz z kompletnym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania w

szczególności: W zakresie prac projektowych: • Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub mapa

zasadnicza– zależnie od przepisów szczególnych [jeden z egzemplarzy matrycy bez elementów projektowanych

należy przekazać Zamawiającemu, również w wersji elektronicznej w formacie .dwg lub .dxf]; • Projekt

wykonawczy dla wszystkich branż w szczególności dla sygnalizacji świetlnej - [3 egzemplarze + wersja

elektroniczna w formacie .pdf] • Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych

przepisami szczególnymi wraz z ich uzyskaniem[ 1 egz.], • Materiały do zgłoszenia robót niewymagających

uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego) [2 egz], •

Wykonanie całodobowych pomiarów ruchu, • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

budowlanych oraz projekt stałej organizacji robót – pozytywniezaopiniowany i zatwierdzony [3 egzemplarze +

wersja elektroniczna w formacie .pdf]; • Opracowanie projektu ruchowego ww. sygnalizacji świetlnej zgodnego

z przepisami w prawie szczegółowych warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 ze zm.)

[3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf] • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych [3egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf]; • Przedmiar robót z podziałem na branże
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oraz kody CPV [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie

.pdf]; •Kosztorys inwestorski [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w

formacie .pdf]; • Pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. W zakresie

budowy sygnalizacji świetlnych: • wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych, • wykonanie zasilania

sygnalizacji świetlnej, • wykonanie kanalizacji kablowej, • wprowadzenie kabli do kanalizacji kablowej, •

montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, • ustawienie szafki sterownika; • posadowienie masztów niskich i

wysięgników, • montaż sygnalizatorów kołowych oraz pieszych, • montaż czujników radarowych, • montaż

sygnalizatorów akustycznych; • montaż przycisków dla pieszych; • uruchomienie sygnalizacji świetlnej, •

badania i pomiary, • inwentaryzacja powykonawcza, deklaracje zgodności,aprobaty techniczne na nabudowane

elementy. • w terminie 30 dni od dnia uruchomienia sygnalizacji należy dokonać sprawdzenia ich działania i

ewentualnie dokonać zmian w programach i sterowaniu; •zakresem prac projektowych i budowlanych należy

objąć odcinki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania drogowej sygnalizacji świetlnej zgodnie z

warunkami, przepisami i wymaganiami Zamawiającego. W zakresie prac drogowych i oznakowania: • remont i

przełożenie istniejących chodników w obrębie projektowanych przejść, • montaż i demontaż oznakowania

pionowego -przewiduje się umieszczenie nowych znaków D-6 (średnia wielkość znaków z licem pokrytym folią

odblaskową II generacji) i istniejących T-27 – na masztach sygnalizacyjnych w sposób zapewniający

widoczność sygnałów emitowanych przez sygnalizatory. • wykonanie oznakowania poziomego (odnowienie

oznakowania poziomego P-10 kolor biały i czerwony, P-14, linie segregacyjne i P-4 z zastosowaniem mas

chemoutwardzalnych, grubowarstwowe), • wykonanie pasów wibroakustycznych – 2komplety na każdym z

przejść (grupa 3 poprzecznych linii koloru czerwonego), • w związku z korektą lokalizacji istniejących przejść -

usunięcie zbędnego oznakowania poziomego, • odtworzenie terenów zielonych, • uporządkowanie placu

budowy, • oczyszczenie istniejących chodników, • sporządzenie dokumentacji powykonawczej, W zakresie

dostaw i usług: • dostawa elementów odblaskowych w ilości500 szt., • dostawa opasek odblaskowych w ilości

1000 szt., • dostawa narkotesteru 1 szt. wraz z kasetami testującymi w ilości 70 szt. • dostawa nagród

rzeczowych na kwotę 900zł (do ustalenia z Zamawiającym)Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót,

zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym PFU, Wykonawca wykona roboty

niezbędne do osiągnięcia założonego celu. •Lokalizację przejść dla pieszych zawiera załącznik nr 1 do PFU •

Opis elementów i opasek odblaskowych zawiera załącznik nr 2 do PFU. • Opis narkotesteru zawiera załącznik

nr 3 do PFU • Zakres robót towarzyszących (prace drogowe i oznakowanie) zawiera załącznik nr 4 do PFU

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i

przekazania w użytkowanie wszystkich elementów wykonywanego obiektu. Wykonawca podejmujący się

realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 1) dokonania wizji w terenie, celem zapoznania się z

przedmiotem zamówienia; 2) zapoznania się z istniejącym zagospodarowaniem terenu zawartym na stronie

Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl 3) opracowanie,uzgodnienie i

zatwierdzenie dokumentacji projektowej zawartej w pkt.1.1 4) przedstawienie Zamawiającemu do

zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy
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realizowanych robót, 5) wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, realizowanego zgodnie z kosztorysem,

dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 6) inne elementy ujęte w cenie ofertowej

składające się na przedmiot zamówienia: • obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf)w wersji 2014, •

wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania –czynności te należy

zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych, • wykonanie niezbędnych prób, badań,

pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami, •ustalenie lokalizacji, wykonanie i

utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich

mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, • ubezpieczenie placu budowy, •

uporządkowanie placu budowy, • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy,

posesje), • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i

przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, • utrzymanie

przejezdności drogi i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji, • opracowanie instrukcji BIOZ.

Opracowanie dokumentacji projektowej , wykonanie robot budowlanych i oddanie do użytkowania zamówienia

musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytkowania

musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami

najnowszych rozwiązań technicznych.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45223800-4

45231000-5

45233150-5

45233222-1

45233290-8

45233294-6

45311100-1

45311200-2

45316000-5

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.

6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub

zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6. Zamawiający przewiduje zamówienia polegającego na powtórzeniu

podobnych robót, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 uPzp.Wielkości lub zakresu zamówienia: do 20%

wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu: 1.W zakresie prac projektowych: • Aktualna

mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub mapa zasadnicza – zależnie od przepisów szczególnych [jeden z

egzemplarzy matrycy bez elementów projektowanych należy przekazać Zamawiającemu, również w wersji

elektronicznej w formacie .dwg lub.dxf]; • Projekt wykonawczy dla wszystkich branż w szczególności dla

sygnalizacji świetlnej - [3egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf] • Materiały projektowe do

uzyskania opinii,uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi wraz z ich uzyskaniem[ 1 egz.],

• Materiały do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z obowiązującymi

przepisami Prawa Budowlanego) [2 egz], • Wykonanie całodobowych pomiarów ruchu, • Projekt tymczasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz projekt stałej organizacji robót – pozytywnie

zaopiniowany i zatwierdzony [3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie.pdf]; • Opracowanie projektu

ruchowego ww. sygnalizacji świetlnej zgodnego z przepisami w prawie szczegółowych warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami

ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 ze zm.) [3egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf] •

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [3 egzemplarze + wersja elektroniczna w

formacie .pdf]; • Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV [2 egzemplarze + wersja elektroniczna

w wersji edytowalnej (.xlslub .kst) oraz w formacie .pdf]; • Kosztorys inwestorski [1 egzemplarz + wersja

elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]; • Pełnienie przez Projektanta nadzoru

autorskiego podczas realizacji inwestycji. 2.W zakresie budowy sygnalizacji świetlnych: • wykonanie

niezbędnych prac rozbiórkowych, • wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej, • wykonanie kanalizacji

kablowej, •wprowadzenie kabli do kanalizacji kablowej, • montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, •

ustawienie szafki sterownika; • posadowienie masztów niskich i wysięgników, • montaż sygnalizatorów

kołowych oraz pieszych, • montaż czujników radarowych, • montaż sygnalizatorów akustycznych; • montaż

przycisków dla pieszych; • uruchomienie sygnalizacji świetlnej, • badania i pomiary, • inwentaryzacja
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powykonawcza, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na nabudowane elementy. • w terminie 30 dni od

dnia uruchomienia sygnalizacji należy dokonać sprawdzenia ich działania i ewentualnie dokonać zmian w

programach i sterowaniu; • zakresem prac projektowych i budowlanych należy objąć odcinki niezbędne dla

prawidłowego funkcjonowania drogowej sygnalizacji świetlnej zgodnie z warunkami,przepisami i

wymaganiami Zamawiającego. 3.W zakresie prac drogowych i oznakowania: • remont i przełożenie istniejących

chodników w obrębie projektowanych przejść, • montaż i demontaż oznakowania pionowego - przewiduje się

umieszczenie nowych znaków D-6 (średnia wielkość znaków z licem pokrytym folią odblaskową II generacji) i

istniejących T-27 – na masztach sygnalizacyjnych w sposób zapewniający widoczność sygnałów emitowanych

przez sygnalizatory. • wykonanie oznakowania poziomego (odnowienie oznakowania poziomego P-10 kolor

biały i czerwony, P-14, linie segregacyjne iP-4 z zastosowaniem mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe), •

wykonanie pasów wibroakustycznych – 2 komplety na każdym z przejść (grupa 3 poprzecznych linii koloru

czerwonego), •w związku z korektą lokalizacji istniejących przejść - usunięcie zbędnego oznakowania

poziomego, •odtworzenie terenów zielonych, • uporządkowanie placu budowy, • oczyszczenie istniejących

chodników,• sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 4.W zakresie dostaw i usług: • dostawa elementów

odblaskowych w ilości 500 szt., • dostawa opasek odblaskowych w ilości 1000 szt., • dostawa narkotesteru 1

szt. wraz z kasetami testującymi w ilości 70 szt. • dostawa nagród rzeczowych na kwotę900zł (do ustalenia z

Zamawiającym) Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielone w przypadku wystąpienia

oszczędności z postępowań lub przesunięcia środków finansowych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOM ICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki

udziału w postępowaniu dotyczące: 9.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej: a)Osób:Wykonawca musi

wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,legitymująca się kwalifikacjami

zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona: - co najmniej jednej

osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Dopuszcza się, aby projektant posiadał uprawnienia

równorzędne z wyżej określonymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Projektant

powinien być wpisany do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (i posiadać opłaconą składkę). Osoba

w/w musi posiadać minimum 3-letniedoświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty

wystawienia uprawnień doprojektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający wymaga, aby projektant posiadał doświadczenie w

realizacji co najmniej 4 projektów drogowych sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych - co

najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności drogowej, - co najmniej jednej osoby do kierowania robotami elektrycznymi na stanowisku

kierownika budowy. Kierownik budowy i kierownicy robót muszą być wpisani do właściwej Izby

Samorządu Zawodowego (i posiadać opłaconą składkę). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez

kierowników uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają

do pełnienia funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót www. zakresie. Osoba w/w musi posiadać

minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o

specjalności elektrycznej. Zamawiający wymaga, aby Kierownik budowy posiadał doświadczenie w

realizacji co najmniej 2 zadań o wartości każdego zadania minimum 100 000,00 zł brutto, obejmujących

montaż sygnalizacji świetlnej, na stanowisku Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności

inżynieryjnej elektrycznej. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia brały udział osoby

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę tj. co najmniej dwie osoby z uprawnieniami

instalacyjnymi w zakresie sieci,instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co

najmniej jedna w zakresie dozoru i eksploatacji. b)Wykonawcy: Wykonawca musi się wykazać

doświadczeniem wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwa zamówienia na budowę sygnalizacji

świetlnej w trybie,,projektuj i buduj" o wartości min. 100 000,00 zł brutto każde. (Dopuszcza się łączenie

poświadczenia robót na poszczególne elementy realizacji zadania zawartych w pkt. 4.1 IDW). Wartości

podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez

Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia

(dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru

robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa

Przejęcia)
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją

o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENI A

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP :

11.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

składają: 11.6.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 11.6.2.2. oświadczenia Wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu. 11.6.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których

mowa w pkt. 11.6.1. IDW budzą wątpliwości zamawiającego,może on zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane,a w przypadku świadczeń okresowych lub
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ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 11.6.4. Jeżeli Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w pkt. 11.6.2.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.6.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.6.4. IDW, powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 11.6.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w 11.6.4 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt.

11.6.5. IDW stosuje się odpowiednio. 11.6.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego

przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.11.6.8. Wykonawca nie jest

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.

25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnychi ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z2020r., poz. 346)

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENI A

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

11.6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.6.1.1. wykazu robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, dwa zamówienia na budowę sygnalizacji świetlnej w trybie ,projektuj i buduj" o

wartości min. 100 000,00 zł brutto każde, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
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jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 11.6.1.2. wykazu osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i

kierowanie robotami elektrycznymi oraz budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENI A

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie

może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Pzp, oraz o których mowa w pkt. 10.2. IDW,natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9.1.3.IDW. 13.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1. IDW składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 13.4. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 11.2. IDW składa każdy z

Wykonawców. 13.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 11.2.,

przy czym:13.5.1. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 11.6.1. składa odpowiednio

Wykonawca,który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1.2. IDW,

13.5.2.dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 11.6.2. składa każdy z nich. oraz wszystkie

dokumenty wymagane w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

2000,00zł (dwa tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) UPzp przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści wybranej

oferty w zakresie: I. Zmiany terminu, zakresu realizacji przedmiotu umowy; a) zmiany będące następstwem

działania organów administracji, jak: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji technicznej;konieczność

uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano

przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich-w tym grup

społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili

zawierania umowy. b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące

niemożliwością prowadzenia prac jak np. brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót

spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców, c)

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. d) wstrzymanie

robót przez inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy pod warunkiem wystąpienia

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie

Zamawiającego, w szczególności:wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; konieczność

wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń. f) wystąpienie

trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie

odbiorów, tj. wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym

niż 7 dni lub ciągłych opadów atmosferycznych, utrzymujących się przez 3 kolejne dni przekraczających stan

średnich opadów na danym terenie, klęski żywiołowe Przedłużenia terminu dokonuje się o długość okresu, w

jakim roboty były wstrzymane. II. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki

VAT będzie powodować zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie

Wykonawcy,Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą

różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę dla zakresu robót niewykonanych, b) zmiana

sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

c)wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres. d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest

korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy). e)miarkowanie wysokości

kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. f)zmiana

osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego

doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym

wymogi SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-09-21, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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