
 
 
 
Ogłoszenie nr 550746-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.  

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Remont sanitariatów na Oddziale 
Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i 

niepełnosprawnych 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej Tak  
Nazwa projektu lub programu  
Projekt pod nazwą "Diagnostyka chorób serca i leczenie zawałów na najwyższym poziomie" 
realizowany w ramach działania 7.3 "Infrastruktura zdrowotna i społeczna" Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
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  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
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  
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: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, krajowy numer 
identyfikacyjny 30238500000, ul. ul. Schinzla  13 , 27600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, 
państwo Polska, tel. 15 8323001 do 5, 8330566, e-mail przetargi@sand.pl, faks 158 323 575.  
Adres strony internetowej (URL): www.sand.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 ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
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.sand.pl  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.sand.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:  
Elektronicznie  
Nie  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
pocztą, kurierem lub osobiście  
Adres:  
ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sanitariatów na Oddziale 
Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych  
Numer referencyjny: PN/8/2018  
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  
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: Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów na Oddziale Kardiologii w 
ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych – II piętro 
Pawilon „A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, działka 
nr ewid. 960/16. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja techniczna 
obejmująca: a) przedmiary robót – zał. nr 1 do SIWZ, b) projekty budowlano-wykonawcze – zał. 
nr 2 do SIWZ, c) specyfikacja ogólna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót – zał. nr 3 do SIWZ.  
II.5) Główny kod CPV: 45310000-3  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45111300-1 



 
45262500-6 
45421146-9 
45432100-5 
45421000-4 
45450000-6 
45400000-1 
45332400-7 
45332200-5 
45332300-6 
45300000-0 
45331100-7 
45330000-9 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  
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: Nie  
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:  
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:  
w dniach: 120  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
 120   
II.9) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze i 
zakresie tj. remont/przebudowa sanitariatów obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. 
zm.) zaliczonego do kategorii 1264: Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (wg. Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), o wartości brutto każdej z robót co najmniej 150 000,00 zł. 
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji 
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, które skieruje do wykonania 
zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy, który: - posiada uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 



 
Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - 
posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych 
na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  
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: Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 
21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 3) oświadczenie Wykonawcy o 
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty 
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) 
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 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 jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić na podstawie druku stanowiącego zał. 
nr 8 do SIWZ, 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 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. Wykaz osób należy 
sporządzić na podstawie druku stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) formularz 
ofertowy sporządzony na podstawie druku stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ, 2) kosztorys 
ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. 
nr 1 do SIWZ, 3) w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
podmiotu pełnomocnictwo, 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  
Informacja na temat wadium  
Wadium dla zamówienia wynosi 5.000,00 zł., słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy. 
Wykonawca powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
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)  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji 20,00 
Termin wykonania 20,00 



 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
IV.4) Licytacja elektroniczna  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
przewiduje możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego w 
następujących przypadkach: a) następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce 
wybranego Wykonawcy, b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, której 
Wykonawca zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy, wskazanej w wykazie osób 
załączonym do oferty, wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo 
Budowlane, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wymogi określone dla tej funkcji na etapie 
składania ofert, c) zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać 
będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających tą zmianę. W takim przypadku 
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, d) zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie 
miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany określone w pkt. d) i 
e) mogą nastąpić wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, w którym wykaże 
bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna 
ten wniosek za zasadny. W takim przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać 
będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. Zamawiający informuje, 
że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu 
określonych przesłanek.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2018-05-16, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> PL  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 



 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 
W dniu 26.04.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 
 
 

 

 

 


