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I. ZAMAWIAJĄCY
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II. TRYB ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą „Pzp”.
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące
robót budowlanych.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej wartości
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. Do spraw
nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” o której mowa w
art. 24aa ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania prac
wykończeniowych i instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej w
pomieszczeniach na parterze i I piętrze w budynku głównym. Zakres prac został
wyspecyfikowany w załączniku nr 7 i 8, zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową.
Obecny etap realizacji „Modernizacji i przebudowy Domu Kultury w Halinowie”
jest VI-tym etapem prac.
2. Zakres dotychczas wykonany to:
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1) w etapie I-szym i II-gim w zakresie prac ogólnobudowlanych wykonano stan
surowy zamknięty Budynku Głównego i Dawnej Oranżerii.
W zakresie instalacji c.o. wykonano: odwierty i pionowe gruntowych
wymienników ciepła na terenie działki; rurociągi: m.in. rurę preizolowaną
z kotłowni do Budynku Głównego, ruraż dla instalacji grzewczej mat sufitowych
i ogrzewania podłogowego w Budynku Głównym – zasilanie rozdzielaczy;
ułożono rurociągi wody zimnej do trzech hydrantów w Budynku Głównym;
przewody wody zimnej zasilającej wszystkie punkty poboru wody w Budynku
Głównym; przewody kanalizacji poziome, pionowe (pod stropem i w posadzce)
oraz podejścia do przyborów sanitarnych wraz z wentylacją pionów
kanalizacyjnych poprzez wywiewki umieszczone w kominach wyrzutni wentylacji
mechanicznej w Budynku Głównym; wykonano kanały wentylacyjne izolowane
termicznie i akustycznie oraz kanały wentylacyjne z pom. kateringu w Budynku
Głównym; instalacje elektryczne wewnętrznej, rozdzielnicy głównej, rozdzielnicy
w pom. kateringu, rozdzielnicy w pom. reżyserki, rozdzielnicy na poddaszu, oraz
instalacji alarmowej i teletechnicznej w Budynku Głównym; podposadzkową
instalację kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną wewnętrzną.
2) w etapie III-cim w budynku głównym (z wyłączeniem pom. 2.9 Sceny i pom. 2.8
Widowni) wykonano: tynki gipsowe na ścianach i słupach, warstwy posadzkowe
bez wierzchniej warstwy wykończeniowej, ułożono rurociągi ogrzewania
podłogowego wraz z podłączeniem rozdzielaczy i szafek oraz pionowych
odcinków rur w warstwie tynku do ogrzewania sufitowego, wykonano prace
elewacyjne polegające na ociepleniu ścian budynku styropianem wraz
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki.
W ramach prac elewacyjnych wykonano boniowania, pasy elewacyjne, gzymsy,
podokienniki, zworniki i opaski wokół okien oraz obróbki blacharskie.
3) w etapie IV-tym wykonano prace wykończeniowe powierzchni ścian i podłóg,
biały montaż w sanitariatach na parterze w budynku głównym, wyposażenie
pomieszczenia cateringu w sprzęty AGD i umeblowanie, montaż osprzętu
elektrycznego i oświetlenia.
4) w etapie V-tym wykonano prace: instalacyjne branży sanitarnej w zakresie
wentylacji mechanicznej (wraz z uruchomieniem i regulacją), wykończeniowe
i instalacyjne branży elektrycznej w dwóch pomieszczeniach wentylatorowni
w budynku głównym przy ul. 3 Maja w Halinowie wraz z dostawą i montażem
wyposażenia centrali wentylacyjnych.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :
1) Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany – Rysunki zamienne – załącznik do
częściowej zmiany pozwolenia na budowę dotyczącej Domu Kultury oraz drogi
pożarowej,
2) Załącznik nr 7 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY, Wykonanie wewnętrznej
instalacji elektrycznej, teletechnicznej i ppoż w budynku Domu Kultury oraz w Klubie
Seniora w m. Halinów ul. 3-go Maja, 05-074 Halinów,
3) Załącznik nr 8 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY, Wykonanie instalacji
wodno kanalizacyjnej i ppoż w budynku Domu Kultury,
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4) Załącznik nr 9 do SIWZ - STWIOR BUDOWLANYCH – BUDYNEK DOMU
KULTURY,
5) Załącznik nr 10 do SIWZ - STWIOR Wykonanie wewnętrznej instalacji
elektrycznej, teletechnicznej i ppoż w budynku Domu Kultury oraz w Klubie Seniora
w m. Halinów ul. 3-go Maja, 05-074 Halinów
6) Załącznik nr 11 do SIWZ - STWIOR Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej i
ppoż w budynku Domu Kultury,
7) Załącznik nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót (Zakres robót)
8) Załącznik nr 13 do SIWZ-Specyfikacja materiałów wykończeniowych i
wyposażenia,
9) Załączniki nr 14 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU).
Użyte w dokumentacji technicznej materiały i urządzenia o nazwach handlowych, nie są
obowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń
równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom
określonym w dokumentacji technicznej. Wykonawca może zaoferować materiały i
urządzenia równoważne, przy czym jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały i
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przed wbudowaniem
urządzenia lub materiału zamiennego/równoważnego należy uzyskać zatwierdzenie na
karcie materiałowej. Bez zatwierdzonej karty materiałowej dany produkt nie może być
wykorzystany.
Uwaga:
Ujęty w załączniku 12 przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do określenia
przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować kosztorys w
oparciu o załączoną dokumentację techniczną na podstawie projektu i załącznika nr 13 oraz po
zapoznaniu się z terenem robót.

Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z miejscem prowadzenia robót (na koszt własny),
mające na celu zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania
oferty.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane;
45400000-1 Roboty wykończeniowe;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45232460-4 Roboty sanitarne.
3. Wszelkie wynikłe wątpliwości w związku z dokonaną wizją terenu robót, o której mowa
w ust.1 w „Uwadze” zamieszczonej w dziale III, powinny być wyjaśnione z użyciem
procedury określonej w dziale XII SIWZ.
4. Jeżeli dokumentacja projektowa w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
Dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. Materiały pochodzące od
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konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe,
jakim muszą odpowiadać materiały oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały pochodzące od konkretnych
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod
pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie
wymagania dotyczące materiałów, zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Przed wbudowaniem
urządzenia lub materiału zamiennego/równoważnego należy uzyskać zatwierdzenie na
karcie materiałowej. Bez zatwierdzonej karty materiałowej dany produkt nie może być
wykorzystany.
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29
ust. 3a ustawy Pzp.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w wymiarze
pełnego etatu), w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.
z 2018 r. poz. 917 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca
powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osób wykonujących
wskazane poniżej czynności (objęte przedmiotem zamówienia) w trakcie realizacji
zamówienia:
1) roboty wykończeniowe w zakresie okładzin ścian i podłóg;
2) roboty instalacyjne wentylacyjne.;
3) roboty instalacyjne elektryczne,
2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na
podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę
zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności;
3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu oświadczenie, zawierające
informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach
wykonywanych przez wskazane osoby.
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4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli
spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt 1. Zamawiający jest
uprawniony w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju Umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj.
w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
5) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 12 Umowy. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
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6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia w terminie do 30 listopada 2020 r.
VI. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 ust.1 pkt 6
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań;
3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, a mianowicie:
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- Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie
obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 lub powierzchni nie
mniejszej niż 150 m2.
Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23
ustawy Pzp. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY
ZŁOŻYĆ W OFERCIE
1. Wykonawca złoży w ofercie:
1) formularz ofertowy – sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
określonych w dziale VII niniejszej SIWZ, aktualne na dzień składania ofert –
sporządzone wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisuje pełnomocnik
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień
składania ofert - sporządzone wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia
(Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i podpisuje
każdy z
wykonawców lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2 i 3, na
formularzu wg. wzoru w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SIWZ.
5) pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
poszczególnych wykonawców (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa
7
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poświadczona notarialnie) – jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty
zostały podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa.
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
pełnomocnictwa była uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia
pełnomocnictwa, co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenia o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
(oryginał), zgodnie z art.22a ust.2 ustawy Pzp/ jeśli dotyczy.
Uwaga:
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
przedłożenia w ofercie oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
2. Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy
zawrzeć w oświadczeniach, na formularzach wg. wzoru w Załączniku nr 2 i
Załączniku nr 3 do SIWZ.
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IX. PRZEKAZANIE OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZGODNIE Z ART. 24 UST.11 USTAWY PZP.
1. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie
internetowej www.bip.halinow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. 2019 poz. 369), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych – według formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa wyżej (o przynależności do tej samej grupy kapitałowej),
składa każdy z Wykonawców w ww. terminie.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust 1, może być złożone wraz z ofertą, zwłaszcza w
przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca, który
zapoznał się z informacjami dotyczącymi ofert, odczytanymi na sesji ich otwarcia, może
złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.1 pkt 23, podpisane przez osobę uprawnioną, bezpośrednio po zakończeniu
publicznego otwarcia ofert.
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych tj. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
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niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, 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 załącznik nr 5 do SIWZ;
W/w dokumenty mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z
postępowania.
3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych,
jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Ryczałtową cenę ofertową brutto, za jaką Wykonawca podejmuje się wykonać przedmiot
zamówienia, należy wpisać w formularzu ofertowym. W cenie ma być zawarty
obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia.
3. Podana cena ofertowa musi uwzględniać również wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 14 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
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zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Informacje te mają być zawarte w złożonej przez Wykonawcę
ofercie.
5. Przedmiar robót dołączony do SIWZ należy traktować jako materiał pomocniczy do
przygotowania własnego kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
6. Kosztorys ofertowy
podpisaniem umowy.

uproszczony

będzie

wymagany

od

Wykonawcy

przed

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Zamawiający i Wykonawca komunikują się za pośrednictwem operatora pocztowego,
posłańca, osobiście, faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Miejski w Halinowie 05-074
Halinów, ul. Spółdzielcza 1.
3. Korespondencję w formie elektronicznej należy przesyłać na e-mail: halinow@halinow.pl
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer
faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Agnieszka Maciążek, tel. 22 783-60-20 wew. 142 w zakresie merytorycznym;
2) Agata Zaleska, tel. 22 783-60-20 wew. 129 w zakresie procedury.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ WADIUM
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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XIV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Formularze i załączniki do oferty przygotowane przez Zamawiającego powinny być
wypełnione przez Wykonawców, ściśle według warunków określonych w niniejszej
specyfikacji. Wykonawca może przygotować własne druki formularzy i załączników pod
warunkiem, że będą one odpowiadać pod względem treści formularzom i załącznikom
udostępnionym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji (w takim przypadku
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedokładności jakie popełni przy
przygotowaniu druków załączników oraz ich wypełnieniu).
Uwaga :
1. W przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymienionych w SIWZ, wymagane jest

2.
3.

4.
5.

6.

potwierdzenie ich zgodności z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną do
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem
powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być złożona w języku polskim i podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentowania firmy, ujawnioną/e w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty
podpisuje osoba nie ujawniona w rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa
udzielonego przez osobę/osoby ujawnioną/e w rejestrze lub w ewidencji. Wszystkie
oświadczenia i dokumenty, do których należą w szczególności wymagane ustawą oraz
niniejszą specyfikacją: oświadczenia , zaświadczenia, wykazy, informacje itp. należy
złożyć w języku polskim. Dokumenty te sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty i wymaganych
dokumentów.
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte, zszyte w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, a każda strona zapisana
treścią powinna być ponumerowana kolejnymi numerami.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę / przez osobę uprawnioną.

XV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując
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swoje zapytania w jednej z form wymienionych w dziale XII. Zamawiający udzieli
odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem,
najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa nabieg terminu składania wniosku. Odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie
wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. Wszystkie
zapytania i odpowiedzi zostaną umieszczone również na stronie internetowej Urzędu
Gminy Halinów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej
ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników
postępowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdy zmiana
powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
3. Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach,
jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
5. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na
stronie internetowej.
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce, sposób i terminu składania ofert :
2. Ofertę opracowaną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy
składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Halinowie
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ul. Spółdzielcza 1, do dnia 03.09.2020 r. do godz. 12:00, z napisem na kopercie:
Przetarg nieograniczony na zadanie:
"Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – VI etap"
w ramach programu
"Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury"
3. Miejsc i terminu otwarcia ofert :
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2020 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej,
Urzędu Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pok. nr 24.
XVII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Kryterium oceny ofert :
1) cena: 60 pkt
2) długość udzielonej gwarancji (w miesiącach): 40 pkt
2. Oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, ofertę najkorzystniejszą,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i długości gwarancji, tj. ofertę, która
otrzyma najwyższą łączną punktację w ramach ww. kryteriów, wyliczoną w następujący
sposób:
1) kryterium cena: w ramach tego kryterium ocenie zostanie poddana cena oferty brutto
za realizację całego zamówienia wg wzoru:
Cena (C) = Cena najniższa/Cena oferty ocenianej x 60 pkt
2) kryterium długość udzielonej gwarancji: w ramach kryterium ocenie zostanie
poddana długość udzielonej gwarancji w miesiącach.
Zamawiający przyznawał będzie punkty dla długości gwarancji od 48 do 60 miesięcy
zadeklarowanej przez Wykonawcę w ust.1 pkt. 2 formularza oferty, wg wzoru:
Gwarancja (G) = Gwarancja w ofercie ocenianej/Gwarancja najdłuższa x 40 pkt
UWAGA:
Wymaganym od każdego wykonawcy najkrótszym możliwym terminem gwarancji
jest 36 miesięcy i w związku z tym, jeśli Wykonawca wpisze w formularzu oferty w ust.1 pkt
2 liczbę 36, liczbę mniejszą lub nie wpisze wcale, Zamawiający przyjmie do oceny ofert, a w
przypadku najkorzystniejszej oferty wpisze do zawieranej umowy, długość gwarancji 36
miesięcy. W ww. przypadkach (wpisanej liczby mniejszej niż 36 lub nie wpisanej wcale),
Zamawiający, poprawi na podstawie art. 87 ust. 2pkt 3 ustawy Pzp jako inną omyłkę, poprzez
wpisanie w formularzu oferty w ust.1 pkt 2 liczby 36.
Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert to
60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy
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do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie wpisany w ew.
umowie z Wykonawcą (w przypadku gdy oferta taka zostanie uznana za
najkorzystniejszą).
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma największą liczbę
punktów (P) w ramach ww. kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium - długość gwarancji.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
1) kosztorys ofertowy uproszczony,
2) harmonogram rzeczowo-finansowo- terminowy,
3) umowę regulującą współpracę wykonawców, jeśli wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp - jeśli dotyczy (konsorcjum/spółka
cywilna),
4) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy
- jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej umowę nie wynika ze złożonego w ofercie dokumentu,
5) wykaz zawierający nazwy firm podwykonawców – jeśli nie podano w ofercie (jeśli
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia).
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w dziale XX SIWZ.
3. Niewywiązanie się z wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, poczytane będzie jako
odmowa Wykonawcy podpisania umowy, z konsekwencjami wynikającymi z art. 46 ust.
5 ustawy Pzp.
XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany w dniu podpisania umowy, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % ceny brutto,
wynikającej z § 14 ust.1 umowy.
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2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza wykonawca wpłaci na konto depozytowe
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Halinowie nr konta 07 8019 0000 2001 0200
9959 0004.
3. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta
do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające
oświadczenie, że zabezpieczenie to jest mu należne.
4. Jeżeli zabezpieczenie w formie niepieniężnej wymaga informowania gwaranta lub
poręczyciela o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego
aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie akceptacji przez gwaranta lub poręczyciela
wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie.
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Integralną częścią SIWZ są istotne postanowienia umowy będące załącznikiem nr 14 do
SIWZ. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy istotnych postanowień
umowy.
2. Złożenie oferty w niniejszym przetargu jest jednoznaczne z akceptacją istotnych
postanowień umowy.
3. Do umowy podpisanej z wybranym wykonawcą zostaną wprowadzone postanowienia
zawarte w istotnych postanowieniach umowy.
4. Rozliczenia za przedmiot umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone
w PLN.
XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Każdemu Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP, zgodnie z
przepisami rozdziału VI Pzp.
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g
ustawy).
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XXII.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
W
CELU
ZWIĄZANYM
Z
POSTĘPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Halinowa reprezentujący Gminę
Halinów z siedzibą w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1, 05-074 Halinów;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Halinów z siedzibą w Halinowie przy ul.
Spółdzielczej 1, 05-074 Halinów jest Pani Dorota Chrzanowska, kontakt: adres e-mail:
dorota.chrzanowska@halinow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego nr ZP.271.9.2019;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Burmistrz
/-/Adam Ciszkowski
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