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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji 

teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki  

61-701 Poznań 

ul. Fredry 9 

tel. 61 61 659 02 00 

fax. 61 639 39 89  

e-mail: sekretariat@opera.poznan.pl 

http://www.opera.poznan.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 2164) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie                   

art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

3. Przedmiot zamówienia. 

 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji 

teatralnych,  instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji. 

Przedmiotem zamówienia  obejmuje w szczególności świadczenie n/w usług: 

 

1.1 transportowych, załadunkowych, wyładunkowych  dekoracji teatralnych oraz ich magazynowanie, tj:  

a) przygotowanie przed spektaklem dekoracji magazynowanych w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu 

przy ul. Polskiej 116, ich załadunek na środek transportu i wyładunek w siedzibie Zamawiającego - 

Poznań, ul. Fredry 9, 

b) załadunek dekoracji po spektaklu na środek transportu, a następnie wyładunek w magazynach i 

składowanie dekoracji, 

c) prace załadunkowe i wyładunkowe środków inscenizacji związane z występami artystycznymi  poza 

siedzibą Teatru, 

d) w sytuacjach koniecznych pomoc przy montażu i demontażu  dekoracji teatralnych, 

e) prace bieżące związane z magazynowaniem i likwidacją dekoracji teatralnych, 

f) stała obsługa transportowa polegająca na przewozie: 

- kostiumów, 

- rekwizytów, 

- elementów dekoracji z wyłączeniem wielkogabarytowych, 
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- członków zespołów artystycznych w celu wykonania przymiarek krawieckich (na trasie : Poznań, 

ul. Fredry 9 , a ul. Polska 116), oraz inne przewozy związane z  niezbędną działalnością zaplecza 

przy ul. Polskiej, 

- instrumentów muzycznych w tym transport zewnętrzny i  wewnętrzny  fortepianu, 

g) nadzór nad przewożonymi dekoracjami z wykorzystaniem specjalistycznych przyczep     będących 

własnością Zamawiającego. 

Celem prawidłowej realizacji w/w czynności  (pkt. a do g) wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć: 

 -  min. 6 pracowników do prac załadunkowych i wyładunkowych w pełnym wymiarze czasu pracy, w 

tym minimum 3 pracowników z 5-letnim doświadczeniem  w zakresie znajomości dekoracji 

teatralnych i rekwizytów, 

- samochód osobowy (typu Bus-9 osobowy) z kierowcą w pełnym wymiarze czasu pracy, do 

realizacji zadań określonych w punkcie f),  

 -  środek transportu z kierowcą do przewozu pracowników wykonawcy do prac załadunkowych i 

wyładunkowych oraz przewozu instrumentów w tym  fortepianów 

h)  transport przed spektaklem  specjalistycznych przyczep z dekoracjami teatralnymi z magazynów 

znajdujących się w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu  ul. Polska 116 do budynku Teatru – Poznań, 

ul. Fredry 9, 

i) przyczep  j.w. po spektaklu z dekoracjami z Poznania, ul. Fredry 9 do magazynów : Tarnowo 

Podgórne i Poznań, ul. Polska 116, 

-  Do realizacji usług wymienionych w pkt.h) oraz i)  wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 

kierowcę i środek transportu . Ze względu na utrudnione warunki załadunku i wymiary przyczep 

wskazany jest ciągnik  rolniczy z napędem na wszystkie koła dostosowany do gabarytów 

przyczep, przy uwzględnieniu aktualnych przepisów o ruchu drogowym w zakresie dopuszczenia 

do ruchu zestawu transportowego (ciągnik + przyczepa). 

Wymiary przyczep :  

   -  długość -13,5 m, wysokość- 4,0 m i masie całkowitej – 8,5 tony ( przyczepa ciągnikowa),  

   -  długość -8,0 m, wysokość - 2,8  masa całkowita -12,9 tony ( przyczepa samochodowa), 

  

Istotne informacje do przedmiotu zamówienia opisanego  

 

a) wykonywanie czynności odbywać się będzie na podstawie dwutygodniowego harmonogramu ustalanego 

przez wyznaczonego pracownika działu technicznego z  trzydniowym wyprzedzeniem, 

b) ze względu na specyfikę pracy Teatru wykonywanie usług  odbywać się będzie o różnych porach dnia  

(równoważny czas pracy w skali  miesiąca) oraz w soboty, niedziele i w godzinach nocnych. Do kalkulacji 

ceny ofertowej należy przyjąć ok. 20 % zamówienia realizowanego w soboty, niedziele i w godzinach 

nocnych, 

c) przewidywany średni miesięczny przebieg samochodu do przewozu pracowników przewidzianych do 

czynności załadunkowych i wyładunkowych dekoracji (pkt. b i c) na    trasie scena -  magazyny, szacuje 

się na ok. 700 km,  

d) do wyceny usług wymienionych w punkcie f należy średnio w miesiącu uwzględnić przebieg samochodu 

w ilości 600 km, 

e) do wyceny usługi przewozu przyczep (pkt. h - i) należy przewidzieć ok. 800 km  w miesiącu,  

f) ze względu na specyfikę pracy zamawiającego i usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia od 

wykonawcy wymaga się pełnej  dyspozycyjności, 

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe  magazynowanie dekoracji i ich  rozmieszczenie, 

h) okres rozliczeniowy za świadczone usługi będzie obejmować  jeden miesiąc  kalendarzowy   

i) w cenie ofertowej ( cena ryczałtowa za 1 miesiąc) należy uwzględnić wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia i mające wpływ na cenę, 
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3.2. Podwykonawcy. 

 

Wykonawca, zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za 

własne.  

 

3.3. Oferty częściowe. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

3.4. Oferta wariantowa. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

3.5. Zamówienia uzupełniające. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa                                              

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 

3.6. Kody CPV. 

 

60 10 00 00  - 9 

60 17 10 00  - 0 

63 10 00 00  - 0 

 

3.7. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 

ustawy, dotyczące „klauzuli społecznej”: 

 

3.7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z transportem, załadunkiem i 

rozładunkiem oraz magazynowania dekoracji teatralnych, które wykonywać będą czynności faktycznie 

związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

Liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę wynosić będzie łącznie 9 osób w tym: 

a) 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy do prac załadunkowych i wyładunkowych, 

b) 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy do pełnienia funkcji kierowcy 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.                          

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

 

3.7.2. Sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 

 

Wykonawca w terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przestawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób, a także oświadczenie ww. 

osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 
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3.7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych 

wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

 

3.7.3.1. Sposób monitorowania. 

 

a) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 

będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych 

osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przestawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób, a także 

oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

3.7.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 

 

a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3.7.3.1 SIWZ Wykonawca 

będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.  

b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3.7.3.1 SIWZ lub zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy 

dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 5% 

całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej liczby wymaganej przez 

Zamawiającego. 

d) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

 

4. Termin realizacji zamówienia. 

 

Całość zamówienia będzie realizowana w okresie od dnia  1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.  

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

5.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 

a) formularz ofertowy; 

b) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w 

punkcie 7 niniejsze specyfikacji. 

5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej. 

5.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 

5.5. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 

5.6. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy nie 

wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub 
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jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do 

reprezentowania Wykonawcy lub tych podmiotów uprawniającego do składania podpisów w imieniu 

Wykonawcy lub tych podmiotów (pełnomocnictwo). 

5.7. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie 

propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników 

w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie 

żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą 

podpisane przez Wykonawcę. 

5.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej 

ofertę. 

5.9. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek. 

5.10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.11. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 

5.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

5.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie 

zamawiającego tj. w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w sekretariacie oraz 

oznaczyć jak w poniższej ramce: 

 

        nazwa i adres Wykonawcy 

Teatr Wielki 

im. Stanisława Moniuszki 

61-701 Poznań 

ul. Fredry 9 

„Oferta na świadczenie usługi transportowej” 

 

opatrzyć klauzulą „nie otwierać” przed 14.07.2016 r. godzina 10
30 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz wykażą, że spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych                 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) dotyczące:  

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 

 

6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 

usługi, z których każda polegała na świadczeniu usług transportowych o łącznej wartości usług min. 

200 000,00 PLN netto, w tym jedna usługa, która polegała na transporcie, załadunku i wyładunku 

dekoracji  teatralnych ich  magazynowaniu  przez okres ciągły wynoszący  min. 6 miesięcy. 

  

W przypadku usług nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość i okres wykonanej usługi 

do dnia składania ofert. 

 

6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz wykaże, że dysponuje: 

a) min. 1 ciągnikiem rolniczym o mocy min. 85 KM i masie własnej min. 4.500 kg oraz napędzie 4WD, 

b) min. 1 samochodem osobowym (typu bus – 9-cio osobowy) do przewozu rekwizytów, kostiumów, 

elementów dekoracji oraz osób do przymiarek krawieckich, 

c) min. 1 środkiem transportu  do przewozu pracowników wykonawcy do prac załadunkowych i 

wyładunkowych oraz przewozu instrumentów muzycznych w tym  fortepianów. 

 

6.2.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, oraz wykaże, że dysponuje 

a) min. 6 osobami do prac załadunkowych i wyładunkowych w tym minimum 3 pracowników z 

doświadczeniem co najmniej pięcioletnim, którzy byli zatrudnieni  przy magazynowaniu, załadunku i 

rozładunku dekoracji teatralnych, 

b) min. 3 osobami pełniących funkcję kierowcy w do przewozu pracowników, rekwizytów, osób do 

przymiarek krawieckich, przyczep z dekoracjami teatralnymi. 

 

6.2.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 200 000,00 PLN. 

 

6.2.6. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych                                       

(tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) jeżeli przedstawi dokumenty wymienione w pkt. 7.3. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
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7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

7.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda dostarczenia 

następujących dokumentów: 

 

7.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie 

zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1); 

7.1.2. wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 3, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.  

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a); 

W przypadku Wykonawców, którzy przedstawią wartości robót w innej walucie niż PLN, Zamawiający 

przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

7.1.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4; 

7.1.4. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5; 

7.1.5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia (w przypadku Wykonawców, którzy przedstawią polisę ubezpieczeniową lub 

inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu); 

 

7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 

7.2.1. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

7.2.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
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a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

7.2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

7.2.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

7.3. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

 

7.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie 

zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1); 

7.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

7.3.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 7.3. W przypadku polegania 

przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczeniu, podmioty te winny 

uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 

7.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

7.4.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r 

o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej – załącznik nr 6. 

 

7.5. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 7.3.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 

7.5.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7.6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

7.6.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno 

dokładnie określać zakres umocowania, 
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7.6.2. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1., 

7.3. i 7.4. przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w 

przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 

7.6.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim 

wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 

złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno 

umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu zawarcia 

umowy. 

7.6.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

7.6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 

następujące postanowienia: 

a) określenie celu gospodarczego, 

b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji 

zamówienia, 

c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, ul. Fredry 9 , 61-701 

Poznań, lub  

b) faxem na nr 61 639 39 89, lub 

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: aszymanowski@opera.poznan.pl, j.wenzel@opera.poznan.pl. 

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem 

w nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi transportowej”. 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków 

zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza specyfikacja. 

Osobami ze strony zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach merytorycznych – Jacek Wenzel; 

- w sprawach procedury udzielania zamówienia – Adam Szymanowski – Specjalista ds. zamówień 

publicznych, 

w godzinach od 7
00 

do 15
00 

 od poniedziałku do piątku. 

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 
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9. Wymagania dotyczące wadium. 

 

9.1. Ustala się wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 

9.2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 34 2490 0005 0000 4530 5405 8055, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

9.3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być dokonane, w oddziale finansowo - księgowym 

Zamawiającego w godzinach od 9
00 

do 14
00

 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w sekretariacie 

Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Za termin wniesienia wadium w 

formie pieniężnej przyjmuje się termin znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego. 

9.4. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a  i 2 ustawy. 

9.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

9.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9.7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

10. Termin związania ofertą. 

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 

 

11. Termin i miejsce składania ofert. 

 

Oferty należy składać do dnia 14.07.2016 r. do godziny 10
15 

 w siedzibie zamawiającego tj. w Teatrze 

Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie 

zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia. 

 

12. Termin i miejsce otwarcia ofert. 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2016 r. o godzinie 10
30

 w siedzibie zamawiającego tj.                     

w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w pokoju działu administracji. Wykonawcy 
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mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ceny ofert i terminy płatności. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

13.1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty 

winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Cena ofertowa = cena netto + podatek 

vat. Cena netto zawarta w formularzu ofertowym jest sumą cen wszystkich poszczególnych pozycji 

wskazanych w tabeli nr 1 w formularzu ofertowym. 

13.2. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Podatek vat wynosi: 23%. 

13.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 

 

 

Lp. Nazwa Kryterium 
Znaczenie (waga) 

kryterium 

1 Najniższa cena        98% 

2 Termin płatności  2% 

3 Suma  100% 

 

Opis sposobu punktowania rozpatrywanych ofert  wg wag podanych w specyfikacji 

 

1. Najniższa cena – 98% 

 

C = Cnx98/Cb 

gdzie, 

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena 

Cn - cena najniższa spośród badanych ofert  

Cb - cena z badanej oferty 

 

 - maksymalna ilość punktów za cenę – 98,00 pkt. 

 

2. Najdłuższy termin płatności – 2% 

 

T = Tbx2/Tn 

gdzie, 

T - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najdłuższy termin płatności 

Tn – najdłuższy termin płatności spośród badanych ofert  

Tb - termin płatności z badanej oferty 
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Minimalny termin płatności: 14 dni 

Maksymalny termin płatności: 30 dni 

 

- maksymalna ilość punktów za termin płatności  – 2,00 pkt. 

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

15.1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

15.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

15.3. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego trzech dni 

roboczych, po zawiadomieniu Zamawiającego. 

15.4. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uznane 

zostanie za uchylenie się od jej podpisania. 

 

16. Wzór umowy. 

 

16.1.  Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji.  

16.2.  Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 

przypadkach: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT- w takim 

przypadku wynagrodzenie WYKONAWCY określone w umowie zostanie odpowiednio zrewaloryzowane z 

uwzględnieniem nowej stawki    podatku VAT, 

b) jeżeli te zmiany są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO, lub konieczność wprowadzenia     zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     umowy. 

c) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy 

Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu 

usługi wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 

d) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby 

pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

e) zmiana pojazdów wskazanych w ofercie, które będą używane do realizacji zamówienia, na inne pojazdy 

pod warunkiem, że nowe pojazdy będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tych pojazdów w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

f) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 

 wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach  procedury przetargowej udzielenia 

zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 

 modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był 

przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 

179 – art. 198 g ustawy. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2. 

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 

do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 

ust. 2. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni 

- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 

18. Tryb ogłoszenia wyników postępowania. 

 

18.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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18.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://www.opera.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w pkt. 17.1. a). 

18.3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

19. Pozostałe informacje. 

 

19.1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 

 zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia, 

 zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność przeglądu, 

19.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

19.3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2 –  Wzór umowy. 

Załącznik nr 3 –  Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 

Załącznik nr 4 –  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  

Załącznik nr 5 –  Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

Załącznik nr 6 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o 

ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

 

 

Z dniem 06.07.2016 r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 

Robert Szczepański 


