Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PI – MNN/A /01/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14 000,00 EURO
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU ODRĘBNEGO NIEOGRANICZONEGO NA
Odbiór odpadów komunalnych z placówek pocztowych obsługiwanych przez PI ON
w Łodzi Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi w podziale
na 19 części.
Odbiór odpadów komunalnych z placówek pocztowych:
1) UP Zduńska Wola 1 ul. Kilińskiego 7/11,
2) FUP Zduńska Wola ul. Spółdzielcza 22a,
3) FUP Zduńska Wola, ul Dworcowa 4,
4) FUP Sędziejowice, ul. Powstańców 1863r. 9,
5) FUP Szadek, ul. Piotrkowska 6,
6) UP Widawa, Rynek Tadeusza Kościuszki 11,
7) FUP Zapolice, ul. Kasztanowa 1,
8) FUP Pęczniew, Rynek 10,
9) FUP Zadzim 39,
10) FUP Biała II 4C,
11) FUP Czarnożyły 47B,
12) FUP Mokrsko 269A,
13) UP Kiełczygłów, ul. 1000 Lecia 23,
14) FUP Ostrówek 115,
15) FUP Siemkowice, ul. Częstochowska 5,
16) UP Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1,
17) UP Wieluń, ul. Legionów 8.
18) Wieluń, ul. Kolejowa 10.
19) UP Działoszyn, ul. Piłsudskiego 23

CPV 90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości.

Łódź dnia 02.02.2018 r.

Zatwierdzam:
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.

Nazwa i adres Zamawiającego.

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodzin Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
jednostka przeprowadzająca postępowanie:
POCZTA POLSKA S.A.
PION INFRASTRUKTURY
OBSZAR OPERACYJNY ds. NIERUCHOMOŚCI w ŁODZI
Ul. Aleja Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź

2.

Oznaczenie Wykonawcy.

2.1. Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia odrębnego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
odrębnego.

2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie
z zapisami zawartymi w pkt. 7 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2.1. Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2.2. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników spółki
cywilnej.
2.2.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.
2.2.4. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez uprawnioną osobę. Upoważnienie do złożenia oferty przez wspólnika(ów) spółki
cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty oryginału umowy spółki lub kopii umowy
spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo przez wszystkich wspólników
upoważnionych do reprezentowania spółki.

3.

Tryb udzielania zamówienia. PRZETARG ODRĘBNY NIEOGRANICZONY

3.1. Przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem odrębnym, prowadzenia którego nie regulują
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.
1579). Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz wewnętrznych przepisów Zamawiającego. W sprawach
nieuregulowanych zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
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cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93, ze zmianami).

3.2. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Informacje o sposobach oceny lub Ofertach
innych Wykonawców mogą być ujawniane tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych
biznesowo za zgodą Zamawiającego. Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej
określonych warunkach:
a) zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy – tylko do
wiadomości Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie)
b) informacja o zakończeniu postępowania (terminie, w którym zawarto umowę) do wiadomości
wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
c) informacja o zamknięciu postępowania albo jego części bez wyboru oferty oraz informacja
o unieważnieniu
postępowania
do
wszystkich
wykonawców
uczestniczących
w postępowaniu.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie
postępowania. Negocjacje zostaną, przeprowadzone z wybranymi Wykonawcami zaproszonymi
do danego etapu postępowania.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferty lub Ofert na każdym etapie
postępowania

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty
bez podania przyczyny.

3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących
przypadkach:
a. nie wpłynęła żadna ważna oferta,
b. wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienie nie leży w interesie PP.
c. nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta
przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków
finansowych,
d. postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością
w całości lub części.

3.7. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są
udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane z niniejszym
postępowaniem.

3.8. Jedynym sposobem przyjęcia Oferty jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony
Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi
obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.

3.9. Inne wskazówki dla Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:
Wykonawcy na I etapie postępowania składają oferty dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z
wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
Spośród Wykonawców, którzy złożyli kompletne i merytorycznie poprawne oferty, do II etapu
postępowania Zamawiający zaprosi wszystkich lub wybranych Wykonawców, których oferty uzna
za atrakcyjne cenowo i merytorycznie.
Dla wszystkich etapów postępowania pkt 3 stosuje się
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4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części wynosi 19.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

6.

Termin realizacji zamówienia: 01.03.2018. - 28.02.2020.

7.

Warunki udziału oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

7.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału
po spełnieniu, których Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w stanie prawidłowo zrealizować
Zamówienia Odrębne:
7.1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
7.1.2. Posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia;
7.1.3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
7.2

Wykonawca ubiegający się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawca jest
zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia poprzez złożenie n/w dokumentów:

7.2.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ;
7.2.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, który nie jest osobą fizyczną
składa aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.2.3. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca będący osobą fizyczną składa
wydruk potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej;
7.2.4. rejestr działalności regulowanej na prowadzenie przez przedsiębiorców
działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miejscowości w których
usytuowane są Placówki Pocztowe wyszczególnione w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ;

8.

Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia odrębnego, którego dotyczy niniejszy SIWZ
dokonywane będą w PLN.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.
11.1. Wymagania podstawowe.
11.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
11.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
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11.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
11.1.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty.
11.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.2. Forma oferty.
11.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w oryginale mieć formę pisemną
i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę
11.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo
lub ręcznie.
11.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
11.2.4. Całość oferty powinna
zdekompletowanie.

być

złożona

w

formie

uniemożliwiającej

jej

przypadkowe

11.2.5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
11.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego)
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów
2.2.4 niniejszej SIWZ. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki
do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
11.2.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

11.3. Zawartość oferty.
11.3.1. Kompletna oferta musi zawierać:
11.3.1.1. Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ, obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
11.3.1.2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 11.1.4 SIWZ - w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
11.3.1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
11.3.1.4. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ.
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11.3.1.5.

Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.

11.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
11.4.1.

Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

11.4.2.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);

11.4.3.

Postępowania prowadzi się w sposób niejawny. Informacje o sposobach oceny lub ofertach
innych Wykonawców mogą być ujawnione tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych
biznesowo, lub gdy wynika to z przyjętego sposobu wyboru Wykonawcy.

11.5

Zamawiający zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo do unieważnienia całości postępowania
lub części bez podania przyczyn.

11.6

Jedynym sposobem przyjęcia oferty jest zawarcie umowy.

12.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

12.1. Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków przedmiotu
zamówienia oraz do zgłaszania zastrzeżeń do wymagań SIWZ dyskryminujących jednego lub grupę
wykonawców w formie określonej w niniejszej SIWZ na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
składania Ofert.

12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

12.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje składającemu wniosek oraz, bez
ujawniania źródła zapytania, pozostałym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, jak również
zamieszcza na stronie internetowej: http://przetargi.poczta-polska.pl/

12.4. W sytuacji, gdy odpowiedź nie powoduje zmian w SIWZ lub jest nieistotna, Zamawiający udziela
odpowiedzi jedynie Wykonawcy, który złożył zapytanie.

12.5. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.
12.6.

Zmiany w treści SIWZ.

12.6.1 Zamawiający przed upływem terminu składania Ofert, ma prawo dokonania zmian treści SIWZ w
ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcy lub z własnej inicjatywy.
12.6.2 W takim przypadku przekazuje treść zmian wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
oraz umieszcza je na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A..
12.6.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, termin składania Ofert może zostać przedłużony o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian.
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13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
13.1. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych kopertach w siedzibie Poczty Polskiej S.A. Pion
Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, na adres; 98-200 Sieradz,
ul. Żwirki i Wigury5, I piętro pokój nr 110, kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:

Odbiór odpadów komunalnych z placówek pocztowych obsługiwanych przez Pion
Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi. Na kopercie(paczce)
wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy
w nieprzekraczalnym terminie;
do dnia

13.2.

12.02.2018

do godz.

10ºº

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

13.2.1. Złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
13.2.2. Złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 13.1 miejscu.

14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
14.1. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu, terminie i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.Wycofanie
złożonej oferty. Do upływu terminu składania ofert, oferta może być wycofana. Wycofanie należy
złożyć w miejscu, terminie i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"WYCOFANIE".

15. Tryb otwarcia ofert
15.1. Otwarcia ofert dokonuje Komisja na posiedzeniu bez udziału Wykonawców
15.2. W trakcie sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których
dotyczy "WYCOFANIE". Taka oferta zostanie odesłana Wykonawcy bez otwierania.

16. Zwrot oferty bez otwierania.
16.1. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania po upływie terminu

17. Termin związania ofertą

17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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17.2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas.
Wykonawca może również przedłużać termin związania ofertą z własnej inicjatywy.

18. Opis sposobu obliczenia ceny.
18.1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

18.2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
18.3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w części III niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia odrębnego ).

18.4. Wszystkie ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

9 maja 2014 roku

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U z 2014 r. poz. 915).

19. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, po przeprowadzonych negocjacjach i o ile wartość
oferty brutto nie przekroczy wysokości środków finansowych, jakie Zamawiający przeznaczył
na realizację zamówienia.

19.2. Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienu postępowania Zamawiający
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.

20.

Postępowanie o zamówienie odrębne zostanie unieważnione w całości lub części:

22.1

Na każdym etapie postępowania o zamówienie odrębne, Zamawiający zastrzega sobie wobec
Wykonawców, prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn.
W takim przypadku informacja o unieważnieniu postępowania jest kierowana do wszystkich
Wykonawców.

21.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

21.1. Wszelkie informacje od pracowników prowadzących postępowanie ze strony Poczty Polskiej S.A.
w szczególności dotyczące oceny Oferty Wykonawcy,
postępowania,

negocjacji

nie

stanowią

obietnicy lub

kwalifikacji do kolejnego etapu
zobowiązania

do

zawarcia

przez

Zamawiającego umowy z Wykonawcą.

21.2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego Oferta zostanie przyjęta przez
Zamawiającego i uznana jako najkorzystniejsza ekonomicznie.

21.3. Potwierdzeniem przyjęcia Oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
21.4. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ,
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
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Oferty

21.5. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

o

udzielenie

zamówienia

ponoszą

solidarną

21.6. Dokumenty, które wybrany w postępowaniu Wykonawca winien dostarczyć przed podpisaniem
umowy. Dostarczenie n/w dokumentów jest niezbędnym warunkiem podpisania umowy
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana:
21.6.1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca jest czynnym podatnikiem
podatku VAT – (dotyczy podatników podatku VAT).
21.6.2. Informacja Wykonawcy o zastosowanej w ofercie stawce podatku VAT.
21.6.3. Wykonawca będący osoba fizyczną składa Wypis z ewidencji działalności gospodarczej

22. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
22.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Arkadiusz Celer – Koordynator Administratorów Obiektów, Działu Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi, telefon: 43 827-81-07
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują (w tytule podając nr referencyjny postępowania: PI/MNN/A/01/2018
Odbiór odpadów komunalnych z placówek pocztowych obsługiwanych przez Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi.
pisemnie na adres:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi,

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 5, pokój 110.
W przypadku korespondencji przesyłanej pisemnie (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej)
domniemywa się, że dniem doręczenia jest najpóźniej dzień, w którym upływa termin odbioru
przesyłki złożonej w placówce pocztowej (po bezskutecznej próbie doręczenia na wskazany adres)
określony w zawiadomieniu powtórnym (w rozumieniu Regulaminu świadczenia powszechnych
usług pocztowych Poczty Polskiej S.A.).

22.2. W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną (jeżeli przepisy prawa nie
stanowią inaczej) domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji faksem lub drogą
elektroniczną jest dniem doręczenia, jeżeli korespondencja została przesłana niezwłocznie również
w formie pisemnej i/lub fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez drugą stronę.

23. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
Załącznik nr 1 – wzór Formularza Oferty
Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 11 niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych z placówek pocztowych obsługiwanych przez PI ON w Łodzi Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi.
Adresy obiektów :
1) UP Zduńska Wola 1, ul. Kilińskiego 7/11.
2) FUP Zduńska Wola, ul. Spółdzielcza 21a.
3) FUP Zduńska Wola, ul. Dworcowa 4
4) UP Sędziejowice, ul. Powstańców 1863 r. 9.
5) UP Szadek, ul. Piotrkowska 6.
6) UP Widawa, ul. Rynek Kościuszki 11.
7) UP Zapolice, ul. Kasztanowa 1.
8) UP Pęczniew, ul. Runek10b.
9) UP Zadzim, Zadzim 39.
10) UP Biała II, Biała II 4c.
11) UP Czarnożyły, Czarnożyły 47b.
12) UP Mokrsko, Mokrsko 269a.
13) UP Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 23.
14) FUP Ostrówek, Ostrówek 115.
15) FUP Siemkowice, ul. Częstochowska 5.
16) UP Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1.
17) UP Wieluń, ul. Legionów 8.
18) Wieluń, ul. Kolejowa 10.
19) UP Działoszyn, ul. Piłsudskiego 28d.
2. Kod CPV:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
CPV 90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości.
4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi, 90-940 Łódź, ul. Aleja
Kościuszki 5/7.
5 . CZĘŚĆ OPISOWA
Odbiór odpadów komunalnych z placówek pocztowych obsługiwanych przez Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Dział Administrowania Nieruchomościami
i Konserwacji w Łodzi, 90-940 Łódź, ul. Aleja Kościuszki 5/7.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do

projektu umowy.

CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY

UMOWA ……………..
zawarta w dniu .......................... w …………….., pomiędzy:
POCZTA POLSKA S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem 0000334972 będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca numer
identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym
wynoszącym

774 140 000,00

zł,

w

ramach

której

działa

Pion

Infrastruktury

Obszar

Operacyjny

ds. Nieruchomości w Łodzi
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
wpisanym

do

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

....................................

w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym podatnikiem
podatku od towarów i usług, posiadającymi numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / wpisanym do ewidencji działalności
gospodarczej, prowadzonej przez ……………………………………………….. pod nr ……………….., posiadającymi
numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................

reprezentowanym przez:

1.

...........................

2.

...........................

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1.
1. Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów komunalnych (pod pojęciem odpady komunalne rozumie
się segregowane i zmieszane odpady komunalne) z placówek pocztowych, których wykaz stanowi
załącznik 1 do umowy*.

*- (należy dostosować poprzez wskazanie wszystkich części zamówienia

dla wybranego Wykonawcy)

2. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, 90-940 Łódź, ul. Aleja
Kościuszki 5/7 jest jednostką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za realizację umowy,
a w szczególności za realizację przedmiotu niniejszej umowy, odbiór i rozliczanie faktur, naliczanie
kar umownych oraz sporządzanie aneksów do niniejszej umowy.
§2.
Ustala się następujące warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zapewni:
a) miejsce do ustawienia pojemników na utwardzonej nawierzchni;
b) należyty wolny od śniegu i lodu oraz nie zastawiony niczym dojazd do pojemników;
c) w przypadku okresowego braku dojazdu zapewni zastępczy dojazd lub przemieści przy
każdorazowym opróżnianiu pojemnik (pojemniki) do najbliższej drogi dojazdowej;
d) zgromadzenie odpadów w pojemnikach.
2. Obowiązki Wykonawcy:
a) wyposaża w pojemniki w formie dzierżawy lub użyczenia. Koszty przedmiotowej dzierżawy
lub użyczenia są wliczone w cenę za wywóz nieczystości określoną w § 3;
b) zapewnia opróżnianie pojemników w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;
Powyższe ustalenia zawiera załącznik nr 1 - do umowy;
c) wywozi odpady wyspecjalizowanym sprzętem na wysypisko śmieci lub do zakładu
utylizacji bądź przerobu odpadów.
§3.
1. Za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych Wykonawca pobiera opłatę według załącznika
nr 1 do umowy
2. Ilość i rodzaj pojemników oraz częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych posesji zostały
zawarte w załącznikach nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wartość całkowitą usługi określonej w § 1 za cały okres trwania umowy ustala się
w wysokości:
Netto: ………….zł (słownie: ……………………….….. złotych ………………….. groszy)
Brutto:………… zł (słownie: …………………………. złotych ……………………groszy)
wynikającej z przedstawionej oferty.
4. Za wykonaną usługę wywozu odpadów Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego cena ustalona
zostanie przez pomnożenie opłaty określonej w § 3 pkt 1 za jeden wywieziony pojemnik danego rodzaju
przez ilość faktycznie wywiezionych pojemników. Cena netto za jeden wywieziony pojemnik (§ 3 pkt 1)
jest stała. Rozliczenia dokonywane będą w okresach miesięcznych na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres nabywcy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, 90–940 Łódź oraz dołączoną specyfikację potwierdzającą
wykonanie usługi.
5. Należność za wykonaną usługę Zamawiający regulował będzie na podstawie wystawionej
przez Wykonawcę Faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie
tj. …………………………………………., w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

*- (należy dostosować poprzez wskazanie wszystkich części zamówienia

dla wybranego Wykonawcy)

prawidłowo wystawionej faktury łącznie ze specyfikacją stwierdzającą wykonanie usługi w odniesieniu
do poszczególnych posesji. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się przechowywać dowody wpłaty za wywóz i unieszkodliwienie odpadów
zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (5 lat) oraz dla wymogów kontroli stanu porządku i czystości na
posesji przez okres 4 lat.
7. W przypadku niezrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust. 3, Zamawiający zastrzega
prawo do przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy maksymalnie o 6 miesięcy, przez
zawarcie za zgodą stron stosownego aneksu.
§4
1. Wykonawca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług w przypadku zalegania z zapłatą
należności ponad 30 dni od upływu terminu płatności. Wznowienie świadczenia usług nastąpi po
uregulowaniu należności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu umowy wraz z odpowiednim
zmniejszeniem wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania usługi w zmniejszonym zakresie, w podanym
przez Zamawiającego terminie.
§5
1. Strony ustalają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu nie wykonania usługi w terminach
określonych w załączniku nr 1 są kary umowne w wysokości trzykrotnej wartości miesięcznego
wynagrodzenia dla danego obiektu, płatne przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu zapłaty.
5. Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenia należnych kar umownych wraz z notą
obciążeniową.
6. Zapłata należnych kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty
obciążeniowej.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

zasadach

ogólnych

odszkodowania

§6
Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji obowiązków i uprawnień wynikających z tej umowy
na rzecz innych podmiotów bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
1. Niniejsza umowa została zawarta na okres: od dnia 01.03.2018r. do dnia 28.02.2020.r.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić:
a) za porozumieniem stron
b) w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jedna ze stron pomimo
wcześniejszych upomnień, nie przestrzega obowiązków wynikających z umowy
c) przez Zamawiającego w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

*- (należy dostosować poprzez wskazanie wszystkich części zamówienia

dla wybranego Wykonawcy)

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych).
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
4. Obie strony oświadczają, że w wypadku sporu pierwszeństwo ma ugoda.
5. W wypadku powstania w czasie trwania umowy znacznych zmian technicznych lub prawnych w
zakresie gospodarki odpadami, względnie przyporządkowania ich innemu niż dotychczas zakładowi
utylizacji odpadów, mający istotny wpływ na rodzaj i zakres podmiotu umowy, każda ze stron może
domagać się dostosowania warunków umowy do nowych okoliczności. Zmiana wysokości
wynagrodzenia może nastąpić tylko odpowiednio do zmian stawek za gospodarcze korzystanie ze
środowiska wynikających z aktów prawnych powszechnie obowiązujących wydanych przez organy
administracji państwowej lub samorządowej. Zmianę wysokości wynagrodzenia można wprowadzić
jedynie przez podpisanie przez obie strony aneksu do niniejszej umowy.
6. Strony zgodnie ustalają, że wartość oraz wysokość cen jednostkowych brutto wywozu nieczystości
stałych może podlegać zmianie, w wyniku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
(np. zmiana stawki podatku VAT), maksymalnie o procentową wartość takiej zmiany.
§8
Upoważnieni do kontaktu stron w czasie realizacji umowy są:
Ze strony Wykonawcy:………………………………… tel…………..
Ze strony Zamawiającego:……………………………..tel…………..
2.Strony zobowiązują się
do
wzajemnego powiadamiania
o
każdej
i oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:

zmianie

adresu

a) Zamawiający: Poczta Polska
S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Łodzi, 90-940 Łódź, Aleja Kościuszki 5/7
b) Wykonawca: …………………………………………………………………………………
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ewentualne spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Rejonowy właściwy dla
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załącznik nr 1 - Wykaz obiektów pocztowych objętych umową wraz z ilościami pojemników,
częstotliwością wywozu i cenami za wywóz.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

*- (należy dostosować poprzez wskazanie wszystkich części zamówienia

dla wybranego Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do umowy.



Część 1 UP Zduńska Wola 1 ul. Kilińskiego 7/11
Lokalizacja

Pojemnik

Zduńska Wola 1
1 ul. Jana Kilińskiego 7/11



7000

Ilość

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

1
Łącznie :

Cena
netto za
1poj.

Cena netto

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 2 FUP Zduńska Wola ul. Spółdzielcza 22a

Lokalizacja

Pojemnik

Zduńska Wola
1 ul. Spółdzielcza 22a



120

Ilość

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

1
Łącznie :

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

Vat 8%

Brutto

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 3 FUP Zduńska Wola, ul Dworcowa 4

Lokalizacja

Pojemnik

Zduńska Wola
1 ul. Dworcowa 4



240

Ilość

2

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

1
Łącznie :

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

x 24 m-ce

Część 4 FUP Zapolice, ul. Kasztanowa 1,

Lokalizacja

1



Zapolice
ul. Kasztanowa 1

Pojemnik

120

Ilość

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

1
Łącznie :

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 5 UP Działoszyn, ul. Piłsudskiego 23,

Lokalizacja

1

Działoszyn
ul. Józefa Piłsudskiego 28D

Pojemnik

1100

Ilość

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

1
Łącznie :

*- (należy dostosować poprzez wskazanie wszystkich części zamówienia

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

x 24 m-ce

dla wybranego Wykonawcy)

Vat 8%

Brutto



Część 6 UP Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1,

Lokalizacja

1



Sulmierzyce
ul. Urzędowa 1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość

Pojemnik

240

1

Cena netto
za 1poj.

1
Łącznie :

Cena netto

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 7 FUP Szadek, ul. Piotrkowska 6,

Lokalizacja

1



Szadek
ul. Piotrkowska 6

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość

Pojemnik

240

1

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

1
Łącznie :

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 8 FUP Pęczniew, Rynek 10,
Lokalizacja

1



Pęczniew
Rynek 10

Pojemnik

120

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość

1

1
Łącznie :

Cena netto za
1poj.

Cena netto

Vat 8%

Brutto

Cena netto

Vat 8%

Brutto

Cena netto

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 9 FUP Zadzim 39,
Lokalizacja
1



Zadzim 39

Pojemnik

Ilość

120

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Cena netto za
1poj.

1
Łącznie :

x 24 m-ce

Część 10 FUP Biała II 4C,
Lokalizacja
1



Biała II 4C

Pojemnik

120

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość
1

1
Łącznie :

Cena netto za
1poj.

x 24 m-ce

Część 11 FUP Sędziejowice, ul. Powstańców 1863r. 9,
Lokalizacja

1

Sędziejowice
ul. Powstańców 1863r. 9

Pojemnik

240

Ilość

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

1
Łącznie :

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

Vat 8%

x 24 m-ce

*- (należy dostosować poprzez wskazanie wszystkich części zamówienia

dla wybranego Wykonawcy)

Brutto



Część 12 UP Widawa, Rynek Tadeusza Kościuszki 11,

Lokalizacja
Widawa
Rynek Tadeusza
Kościuszki 11

1



240

1

1
Łącznie :

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 13 FUP Czarnożyły 47B,

Lokalizacja



Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość

Pojemnik

Czarnożyły 47B

1

120

1

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

1
Łącznie :

Vat 8%

Brutto

Vat 8%

Brutto

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 14 UP Kiełczygłów, ul. 1000 Lecia 23,

Lokalizacja

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość

Pojemnik

Kiełczygłów
ul. 1000 Lecia 23



120

1

1
Łącznie :

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

x 24 m-ce

Część 15 FUP Mokrsko 269A,

Lokalizacja
1



Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość

Pojemnik

Pojemnik

Mokrsko 269A

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość

240

1

1
Łącznie :

Cena netto za
Cena netto
1poj.

x 24 m-ce

Część 16 FUP Ostrówek 115,

Lokalizacja
1

Ostrówek 115

Pojemnik

120

Ilość
1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

1
Łącznie :

Cena netto
za 1poj.

Cena netto

Vat 8%

x 24 m-ce

*- (należy dostosować poprzez wskazanie wszystkich części zamówienia

dla wybranego Wykonawcy)

Brutto



Część 17 FUP Siemkowice, ul. Częstochowska 5,

Lokalizacja

1



Siemkowice
ul. Częstochowska 5

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

Ilość

Pojemnik

120

1

1
Łącznie :

Cena netto
Cena netto
za 1poj.

Vat 8%

Brutto

Cena netto

Vat 8%

Brutto

Cena netto

Vat 8%

Brutto

x 24 m-ce

Część 18 UP Wieluń, ul. Legionów 8,

Lokalizacja

1



Wieluń
Plac Legionów 8

Pojemnik

Ilość

1100

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

3
Łącznie :

Cena netto
za 1poj.

x 24 m-ce

Część 19 Wieluń, ul. Kolejowa 10,

Lokalizacja

1

Wieluń
ul. Kolejowa 10

Pojemnik

1100

Ilość

1

Częstotliwość w
miesiącu/ na
wezwanie

2
Łącznie :

Cena netto
za 1poj.

x 24 m-ce

*- (należy dostosować poprzez wskazanie wszystkich części zamówienia

dla wybranego Wykonawcy)

