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Przywidz: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa hali sportowej 
w miejscowości Przywidz. 
Numer ogłoszenia: 111594 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 
pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzad.przywidz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 
zamówienia dotyczy opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa hali 
sportowej w miejscowości Przywidz na podstawie projektu koncepcyjnego hali sportowej. 2. 
Zakres prac: 2.1 Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej 
oraz cyfrowej dwg lub dxf. 2.2 Wykonanie badań podłoża gruntowego z dokumentacją tych 
badań w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowej inwestycji, 2.3 Prace projektowe: 
- wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i 
opiniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, - wykonanie projektów 
wykonawczych 2.3.1 Wymagane elementy projektu budowlanego. A. Projekt 
zagospodarowania terenu, a w nim: - określenie przedmiotu inwestycji, - bilans terenu, - 
zagospodarowanie działki oraz obiektów projektowanych, ogrodzenia, małej architektury, 
zieleni, komunikacji i uzbrojenia terenu, B. Projekt architektoniczno - budowlany, a w nim : - 
rozwiązania architektoniczno - budowlane, - rozwiązania budowlano - instalacyjne, - 
powiązanie obiektów z sieciami zewnętrznymi, 2.3.2 Wymagane elementy projektu 
wykonawczego: A. Projekty wykonawcze związane z zagospodarowaniem działki lub terenu 
a) Projekty wykonawcze związane z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego na 
działce, dotyczące sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, 



oświetleniowej, teletechnicznej lub układu komunikacyjnego. b) Ewentualne projekty 
makroniwelacji i gospodarki masami ziemnymi, lub dotyczące sposobu wykonania robót 
ziemnych. c) Projekty wykonawcze sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, 
grzewczej, gazowej, energetycznej, oświetlenia zewnętrznego, teletechnicznych, uziemień i 
innych, przewidzianych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. d) Projekt dróg, 
parkingów i ewentualnie innej komunikacji. e) Projekt zieleni. f) Projekt urządzeń malej 
architektury. g) Zbiorczy plan uzbrojenia terenu. h) Projekt ogrodzenia terenu. B. Projekty 
wykonawcze architektoniczno-budowlane obiektów przewidzianych do zrealizowania w 
projekcie zagospodarowania działki lub terenu a) Projekty wykonawcze architektury 
poszczególnych obiektów, obejmujące co najmniej rzuty, przekroje i elewacje, wykazy: 
stolarki, ślusarki, wykończenia i wyposażenia pomieszczeń itp. b) Projekty detali 
architektonicznych. c) Projekty wnętrz wszystkich pomieszczeń. d) Projekty wykonawcze 
konstrukcji poszczególnych obiektów, obejmujące: - projekty zabezpieczeń wykopów, 
pompowania wody itp., - projekty konstrukcyjne fundamentów, - projekty elementów 
konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych i przykryć, - projekty 
samodzielnych elementów konstrukcji, jak: fundamenty pod urządzenia technologiczne (wraz 
z zabezpieczeniem akustycznym i antywibracyjnym), rampy, schody, zadaszenia, zbiorniki, 
kominy itp.) e) Projekty wykonawcze instalacji występujących w obiektach:- projekty 
instalacji kanalizacyjnych, wodnych i cieplnych, - projekty instalacji przeciwpożarowych 
wodnych jeżeli będą konieczne, - projekt kotłowni lub projekt modernizacji istniejącej 
kotłowni ZS wraz z analizą i projektem zamiany istniejącej kotłowni ZS opalanej paliwem 
stałym, na olej opałowy, gaz lub inne źródło energii. - projekty instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepła technologicznego, - projekty związane z odzyskiem ciepła odpadowego, - 
projekty wentylacji, - projekty zabezpieczeń akustycznych, - projekty instalacji 
elektroenergetycznych, obejmujące: instalacje siły, instalacje technologiczne, instalacje 
oświetlenia ogólnego, instalacje oświetlenia dozorowego, instalacje oświetlenia 
bezpieczeństwa, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, - projekty wykonawcze instalacji 
teletechnicznych, tj.: instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji alarmowej włamania i napadu, 
LAN, telefonii cyfrowej, sieci TV sat, f) Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i 
urządzeń związanych z obiektem. 2.4 Inne projekty i opracowania: 2.4.1Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - oddzielnie dla każdej z branż - zawierająca zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określające zakresy prac, które powinny być ujęte w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót - wykonane jako oddzielne opracowania - należy wydzielić w odrębne tomy zgodnie z 
przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV. 2.4.2 przedmiar robót - oddzielnie dla każdej z branż - zawierający 
zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 
podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV. Opracowany przedmiar musi w poszczególnych pozycjach zawierać wyliczenie ilości 
robót. 2.4.3 kosztorys inwestorski - oddzielnie dla każdej z branż - w oparciu o obowiązujące 
przepisy (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 



prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym). Kosztorysy dla każdej branży winny być podzielone na części, 
oddzielnie dla każdego odcinka. 2.4.4 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia - oddzielnie dla każdej z branż - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 2.4.5 
inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia (materiały do wniosku o wycinkę drzew i 
krzewów). Dokumentacja musi zostać sporządzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm) 2.4.6 
uzgodniony projekt organizacji ruchu 2.4.7 uzyskanie w imieniu zamawiającego 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 2.4.8 kalkulacja kosztów eksploatacji w ujęciu 
rocznym i pięcioletnim 2.5. Zakres zamówienia obejmuje również nadzór autorski nad 
realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej (w ramach 
wynagrodzenia za jej opracowanie) oraz bezpłatną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w 
ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiot umowy. 2.6. Opracowania należy 
wykonać w : - 5 egzemplarzach - projekt budowlany ( oddzielnie dla każdej z branż) - 5 
egzemplarzach - projekty wykonawcze ( oddzielnie dla każdej z branż) - 3 egzemplarzach - 
specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, inwentaryzację zieleni, 
dokumentację technicznych badań podłoża gruntowego. Ponadto całość opracowań w formie 
elektronicznej na płycie CD (lub DVD): - część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtf 
lub xls - przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath w wersji 3 lub wyższej oraz xls. 
- część rysunkową w formacie dwg i pdf 2.7. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i 
na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i 
pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności 
administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja 
zamówienia. 2.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i 
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust 2, 3 i zgodnie z wymaganiami art.30 ust 1-3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j. z 
późn. zm.) oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji 
powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty 
trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w 
dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub 
materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.11.2012. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium 
w wysokości: 4 000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących 
formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze poręczeniem pieniężnym; c) 
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez 
Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała 
data wpływu środków na jego rachunek. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 
Przywidz w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim nr 65833500030112371220000002, 
z podaniem tytułu: wadium - opracowanie dokumentacji projektowej. 5. W przypadku 
wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt.2, dokument wadium należy 
złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię, dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie 
Urzędu Gminy w Przywidzu. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w 
wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu 
związania ofertą) skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 7. W przypadku 
wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga aby w swojej 
treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze 
żądanie zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz 
Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 8 i 9. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w ust. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9, niezwłocznie 
zwróci wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 
ustawy. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 
niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem min. 2 prac projektowych w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - odpowiadających 
swoim rodzajem opracowaniom projektowym stanowiącym przedmiot 
zamówienia o wartości 200 000,00 brutto łącznie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 
przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek 
dotyczący dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem 
technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalnościach: -architektonicznej - konstrukcyjno - 
budowlanej -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej 
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 



• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.urzad.przywidz.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.2. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  20.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 
pok. 2.2. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy 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: nie 

 


