Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przetarg nieograniczony na: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem zadania: ”Budowa krytej pływalni przy ul. Wyścigowej w Radomiu”.
(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych)

SEKCJA I: ISTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, Kraj: Polska
Punkt kontaktowy:
Osoba do kontaktów: Robert Pankowski
Tel.: (48) 38–51–001
Fax: (48) 38–51–003
E-mail: mosir@mosir.radom.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: http://mosir.radom.pl
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI : Jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania:
”Budowa krytej pływalni przy ul. Wyścigowej w Radomiu”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw
lub świadczenia usług: usługi
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad wykonaniem zadania.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Wyścigowej w Radomiu”
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim obejmuje budowę krytej pływalni wraz z
zagospodarowaniem terenu w oparciu o sporządzoną dokumentację oraz boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach 44x24 m o nawierzchni poliuretanowej, zlokalizowanej przy obiekcie krytej pływalni.
Uwaga: koszt robót budowlanych objętych nadzorem wynosi – 17.453.711,81zł. Brutto.

1. Nadzór, o którym mowa w pkt 2 obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
późniejszymi zmianami), a w szczególności:
1) Nadzór nad realizacją robót budowlanych (obowiązkowy pobyt na budowie w celu kontroli
postępu i jakości robót – minimum trzy dni w tygodniu koordynatora zespołu
inspektorów) zgodny z przyjętym harmonogramem robót.
2) Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy
i dokumentów załączonych do rozliczenia robót.
3) Przygotowanie danych do wystawienia not OT i danych do sprawozdań GUS.
4) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez Zamawiającego i
dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
5) Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub odpowiedniej części określonej w
umowie z wykonawcą robót i odbioru ostatecznego. W ramach tych czynności sprawujący nadzór
zobowiązuje się do:

a) potwierdzenia gotowości do odbioru,
b) dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy robót oraz przekazania
przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,
c) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i badań niezbędnych do uzyskania decyzji o
pozwolenie na użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej.
6) Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze oraz w
ramach gwarancji i rękojmi.
7) Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności
losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski
8) Wypełnienie wszystkich dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji
(np. przerwanie robót, inwentaryzacja itp.), które nie zostały ujęte w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), a są konieczne do należytego wykonania lub zakończenia zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
- 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie.
II.1.8) Podział na części: nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Termin wykonania zamówienia – 30.11.2010r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich
obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót, oraz bez dodatkowej zapłaty w
okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Nie wymagane
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z późn. zmianami),
1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w
szczególności:
a) wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną
usługę sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego nad
robotami budowlanymi obejmującymi wykonanie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej
minimum 4000m2 z zakresu budownictwa: oświatowego, handlowo-usługowego, obiektów kultury lub
hal widowiskowo-sportowych ,a także budownictwa obejmującego jednocześnie kilka z w/w funkcji.
b) dysponują osobami, które posiadają uprawnienia budowlane zgodne z zakresem przedmiotu

zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń, oraz w specjalności instalacyjnej:
- w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych i wentylacyjnych;
- w zakresie instalacji oraz sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych
- w zakresie instalacji oraz sieci: elektrycznych oraz energetycznych;
oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
– Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/. Minimum jedna z w/w osób musi wykazać
się sprawowaniem funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy budowie basenu o
powierzchni lustra wody minimum 300 m2.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zmianami).
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie
na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "zero - jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym
powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych,
wymienionych w § 8 dokumentów lub nie uzupełnienie tych dokumentów, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
III.2a) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr
87 poz. 605 z późn. zmianami), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w celu potwierdzenia, że
wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz, że wykonawca
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub jest w stanie przedstawić pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz,
że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z późn. zmianami) – o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ - /dot. warunku
- § 7 pkt 1.1. i pkt 1.5./.
2. Załącznik nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – /dot. warunku - § 7 pkt 1.2./.
UWAGA:
1) Za aktualne uznane zostanie także zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza
organ wydający w wymaganym terminie.
Potwierdzenie ,,za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności
zaświadczenia.
2) Wyciąg z rejestru nie stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Przedłożenie wyciągu w miejsce wymaganego zaświadczenia Zamawiający nie uzna za
potwierdzenie spełnienia warunku.

3. Załącznik nr 3 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego /wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - /dot. warunku - § 7 pkt 1.2./.
4. Załącznik nr 4 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - /dot. warunku - § 7 pkt 1.2./.
5. Załącznik nr 5 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert - /dot. warunku - § 7 pkt 1.2./.
6. Załącznik nr 6 (należy złożyć w przypadku podmiotów zbiorowych) – aktualna informacja
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zmianami), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - /dot.
warunku - § 7 pkt 1.2./.
W rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz.1661 z późniejszymi zmianami),
podmiotem zbiorowym jest:
a) osoba prawna,
b) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają
zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
c) spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich
jednostek,
d) spółka kapitałowa w organizacji,
e) podmiot w stanie likwidacji,
f) przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną (np. spółka jawna),
g) zagraniczna jednostka organizacyjna.
7. Załącznik nr 7 – poświadczone „za zgodność z oryginałem” kserokopie odpowiednich uprawnień
osób wskazanych przez wykonawcę do wykonywania funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót
dotyczących przedmiotu zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej:
- w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych i wentylacyjnych;
- w zakresie instalacji oraz sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz energetycznych;
oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających ich członkostwo we właściwej izbie
samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi
zmianami/.- /dot. warunku § 7 pkt 1.3. lit. b/.
7a. Załącznik 7a - Wykaz osób (minimum 1) posiadających doświadczenie przy sprawowaniu funkcji
kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy budowie basenu o powierzchni lustra wody minimum
300 m2 – z podaniem sprawowanej funkcji, nazwy zamawiającego, oraz lokalizacji basenu przy
realizacji którego dana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru- /dot.
warunku § 7 pkt 1.3. lit. b/,
8. Załącznik nr 8 - wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – usług
(minimum 1) o których mowa w paragrafie 7 pkt. 1.3 lit. a .
9. Załącznik nr 9 - dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 8 zostały
wykonane z należytą starannością - /dot. warunku § 7 pkt 1.3 lit. a.

UWAGA:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 2, 3, 4, 6 dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 5 zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz w pkt. 2), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce wykonania.
Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą
„DOKUMENT NIEJAWNY – INFORMACJA W NIM ZAWARTA STANOWI TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA” na górze każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego
zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym
przedmiotowych informacji.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi
zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
III.2b) Inne oświadczenia lub dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć
do oferty pod rygorem jej odrzucenia.
Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej następującego załącznika:
1. Załącznik nr 10 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA.
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: otwarta
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
a) cena oferty
- 100% (max 100 pkt.)
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 5/2009/ZP
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Formularz SIWZ można zakupić za cenę 6,22 złotych (w tym podatek VAT); w siedzibie
Zamawiającego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Radom, ul. Narutowicza 9, pok. 51 tel. (048) 385
10 01 w godz. 8 00– 15 00 ) lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
oferty należy składać do dnia 04.08.2009r roku do godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.08.2009r o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego:
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 26-600 Radom ul. Narutowicza 9, pokój
dyrektora
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.
2009r.
DO POBRANIA:
SIWZ
DODANO 30.07.2009:
Wyjaśnienia treści SIWZ

