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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
w B rsz& ttr&'sta t. g olł. p l / za rn m w i e n i a - p u h $ ł cu n e * uł s /

Warszawa: Remont części dachu na budynku biurowym W

o/Ciechanów i remont części elewacji i dachu o/Siedlce.
WAW-FA.271 .6.2015

Numer ogłoszenia: 136279 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.20't5
oGŁoSZENlE o ZAMoWlENlU - roboty budowlane

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obow iązkowe.

ogłoszenie dotyczy:
p zamówienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA lADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, woj'

mazowieckie , Iel. 22 464 22 50, faks 22 946 7g 33.

Ad res strony i nternetowej zamawiającego : WWW. stat' gov' p l/ur zedy l w ar sz

l. 2) RoDZAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja rządowa terenowa.

sEKcJA ll: PRZEDMloT zAMÓWlENIA

ll.1 ) oKREŚLENlE PMEDMloTU zAMoWlENlA

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu plzezzamawiającego: Remont częŚcidachu na budynku biurowym w

o/Ciechanow i remont części elewacji i dachu o/Siedlce. WAW-FA.27 1 .6'201 5.

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

ll.1.4) określenie przedmiotu oraz wieIkości Iub zakresu zamówienia: CzęŚc A: Remont części dachu na

budynku biurowym w o/CiechanÓw. Częśc B: Remont częŚci elewacji i dachu o/Siedlce. Szczegołowy opis i

sposÓb realizacji przedmiotu zamówienia okreŚlony zostałWe Wzorze umowy (dodatek nr 4 do slWZ) orazw

dodatku nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

rr.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

ll.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 45.26.00.00-7 ' 45.26'19.10-6' 45.32.10'00-3, 45'42'11.00-5'

45.43.00.00-0, 45.45.30.00-7.

ll.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części 2.

ll.'l.8) Gzy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.
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ll.2) czAs TRWANIA zAMoWlENlA LUB TERMIN WYKoNAN lA Zakończenie: 09' 12.201 5.

SEKGJA lll: INFORMAGJE o CHARAKTERZE PRAWNyM. EKoNoMtcZNyM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.1) wADtuM

lnformacja na temat wadium: Nie jest wymagane

xt.z) TALICZKI

IlI.3) WARUNKI UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

sPEŁNlANlA TYCH WARUNKoW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący nie wyznacza szczegÓłowego Warunku w tym zakresie dla części A i B. Zamawiający

dokona oceny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na

podstawie oŚwiadczenia' oŚwiadczenie zawarte jest w Formularzu ofeńy' ktory stanowi dodatek

nr 1 do slWZ. ZłoŻenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdzaz]oŻenie wymaganego

oŚwiadczenia

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Częśc A: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŻeli okres

prowadzenia działalnoŚcijest krÓtszy - w tym okresie, naleŻycie wykonali zgodnie zzasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane tożsame z

przedmiotem zamÓwienia, o wartości co najmniej40 000,00 zł brutto kaŻda. CzęŚc B: w okresie

ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia

działalnoŚci jest krotszy _ w tym okresie, naleŻycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane tozsame z przedmiotem zamÓwienia, o

wartoŚci co najmniej 60 000,00 zł brutto kaŻda' CzęŚć A i B: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat

przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - w

tym okresie, nalezycie wykonalizgodnie zzasadami sŻuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co

najmniejdwie roboty budowlane tozsame z przedmiotem zamÓwienia, o wartościco najmniej 100

000'00 zł brutto kazda

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący nie wyznacza szczegółowego Warunku w tym zakresie dla częŚci Ai B. Zamawiający

dokona oceny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na
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podstawie oświadczenia. oŚwiadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, ktory stanowi dodatek

nr 1 do slWZ. ZoŻenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdza ŻoŻenie wymaganego

oŚwiadczenia

lIl.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CzęŚć A: - 1 osobą - pełniącą funkcję Kierownika Budowy - posiadającą uprawnienia budowlane

przynajmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymiw specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności architektonicznej albo odpowiadające im waŻne

uprawnienia budowlane. \A/ymagane min. 3 lata doświadczenia zawodoweg o związanego z

wykonaniem prac podobnych rodzajowo do realizowanego zamÓwienia. Częśc B: - 1 osobą -

pełniącą funkcję Kierownika Budowy - posiadającą uprawnienia budowlane przynajmniej w

ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoŚci konstrukcyjno-

budowlanej lub w specjalnoŚci architektonicznej albo odpowiadające im wazne uprawnienia

budowlane. Wymagane min. 3 lata doŚwiadczenia zawodowego związanego z wykonaniem prac

podobnych rodzajowo do realizowanego zamówienia' CzęŚc A i B: - 2 osobami - pełniącymi

funkcję Kierownika Budowy W poszczegÓlnych lokalizacjach _ posiadającymi uprawnienia

budowlane przynajmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymiw

specjalnoŚci konstrukcyjno-budowlanej lub w SpecjalnoŚci architektonicznej albo odpowiadające im

Wazne uprawnienia budowlane. Wymagane min. 3 lata doŚwiadczenia zawodowego zuliązanego z

wykonaniem prac podobnych rodza|owo do realizowanego zamówienia

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CzęŚc A: posiadają Środki finansowe w wysokości nie mniejszej niŻ 40 000'00 zł (słownie:

czterdzieści tysięcy żotych) lub posiadają zdolnośc kredytową w wysokości nie mniejszĄ niŻ 40

000'00 zł (słownie: cŻerdzieści tysięcy złotych). CzęŚĆ B: posiadają Środki finansowe w

wysokoŚci nie mniejszej niŻ 60 000,00 Ż (słownie" sześcdziesiąt tysięcy złotych) lub posiadają

zdolnoŚć kredytową w wysokoŚci nie mniejszej niz 60 000,00 zł (słownie: szeŚcdziesiąt tysięcy

złotych). CzęŚć A i B: posiadają Środkifinansowe w wysokoŚci nie mniejszej niz 100 000'00 zł

(słownie: sto tysięcy złotych) lub posiadają zdolnoŚc kredytową w wysokości nie mniejszej niz 100

000'00 zł (słownie. sto tysięcy złotych)

!tl.4) lNFoRMAcJA o oŚWhDczENIAcH LUB DoKUMENTAGH, JAK|E MAJĄ DosTARcłc

vVYKoNAWCY W GELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIAWARUNKoW UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4'1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłoŻyć:

. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
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składania ofert albo wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŻeli okres

prowadzenia działalnoŚcijest krotszy - w tym okresie' wrazz podaniem ich rodzaju iwartości, daty i

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodÓw dotyczących najwazniejszych robÓt, okreŚlających,

czy roboty te zostały wykonane w sposób nalezyty oraz wskazujących, czy zostaŁy wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

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 iwykształcenia niezbędnych do

wykonania zamÓwienia, a takŻe zakresu wykonywanych przez nie czynnoŚci, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

o informacjg banku lub spÓłdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokoŚc

posiadanych środków finansowych lub zdolnośÓ kredytową wykonawcy, wystawioną nie wczeŚniej

niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wnioskÓw o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia;

l|l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania vrłykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej' jezeli 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 niz

6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania ofert:

o aktualne zaświadczenie właŚciwego naczelnika urzędu skarbow'ego potwierdzające, Że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

o aktualne zaŚwiadczenie właściwego oddziału Zal*adu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzĄące, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Że uzyskał przewidziane prawem

złolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wczeŚniej niŻ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo

składania ofert;
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IlI.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeżeIiwykonawca ma siedzibę Iub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:.

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamowienia albo składania ofert;

o nie zalega z uiszczaniem podatkow' opłat' składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze

uzyskał przewidziane prawem anvolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub

wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niz 3

miesiące przed upłrywem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

lII'4.4) Dokumenty dotyczące przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej

o lista podmiotow naleŻących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÓw albo informacji o tym, Że nie nalezy do grupy

kapitałowej;

1il.6) rNNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacjiwykonawcy, b) w przypadku, gdy ofeńę składają

wykonawcy ubiegający się wspolnie o udzielenie zamówienia Wymagane jest załączenie dokumentu

pełnomocnictwa okreŚlającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w

postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta z wiedzy i

doŚwiadczenia osob zdolnych do wykonania zamÓwienia lub polega na zdolnoŚciach finansowych innego

podmiotu zobowiązany jestzałączyc oryginał dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do

oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu

zamÓwienia w zakresie określonym przezzamawiającego w Rozdziale lV Podrozdziale l p. 3 SIWZ. Przed

podpisaniem umowy wykonawca, ktorego oferta została wybrana, W Wyznaczonym przez zamawiającego

terminie, zobowiązany jest do: 1) dostarczenia poświadczonĄza zgodnośĆ z oryginałem przez osobę

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej

braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony W zakresie prowadzonej

działalnoŚci gospodarczejnviązanejz przedmiotem zamÓwienia na kwotę nie mniejszą niz 50 000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). JeŚli polisa obejmuje okres krotszy niz okres realizacji niniejszej
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umowy Wykonawca w terminie 3 dniod dnia wygaśnięcia polisy, zobowiązanyjest do zawarcia i przed-

stawlenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na nie gorszych warunkach niz

dotychczas, zzachowaniem ciągłości ubezpieczenia,2) dostarczenia poŚwiadczonychzazgodnośĆ z
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy kopi dokumentow potwie rdzĄących
kwalifikacje osoby określonej w Rozdziale lV, Podrozdziale l p.1 pp.2d) SlWZ

SEKCJA lV: PROCEDURA

lv.1) TRYB UDZIELENTA ZAMOWIENIA

lV.1.1 ) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

lv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lv.2.'l| Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria ruliązane z przedmiotem zamÓwienia.

1 -Cena-90

2 - Okres gwarancji - 10

tv.2.2)

f-] p...p.owadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

rv.3)zMtANA UMOWY

przewiduje się istotne zmlany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznoŚci, istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treŚci

oferty, na podstawie ktorejdokonano wyboru Wykonawcy zwyłączeniem zmian, dotyczących: 1)zmiany

osob o których mowa w $ 3 ust. 11 Umowy, na osoby o uprawnieniach, doświadczeniu i kwalifikacjach nie

mniejszych niz wymagane w SIWZ, 2) zmiany rodzaju materiałÓw, w przypadku zaprzestania produkcj|

materiału bądz wycofanla lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach

uŻytkowych takich samych lub lepszych lub jakoŚciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana

rodzaju materiałow Wymaga pisemnejakceptacji ZamawiĄącego, uzyskanie ktorejWymaga przedstawienia

przez Wykonawcę szczegołowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą

powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreŚlonego w Umowie, 3) wydłuzenia terminu realizaĄi robÓt w

przypadku wstrzymania przezZamawiającego wykonania robot o okres nie dłuŻszy niz okres wstrzymania

robÓt, 4) terminu wykonania zamówienia, jezelijego przedłuzenie wynika zprzyczyn lezących po stronie

ZamawiĄącego lub działania siły wyzszej, 5) terminu przekazania przezZamawiającego terenu budowy,

jeŻelizĄdą uzasadnione okoliczności uniemozliwia jące przekazanie terenu budowy w terminie określonym

Umową, 6) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących koniecznoŚĆ zmiany

sposobu wykonania Umowy, 7) koniecznoŚcizmiany terminu wykonania lub odbioru przedmiotu Umowy,

spowodowanej podjęciemprzezZamawiĄącego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli

jakości i sposobu prowadzenia roboty budowlanej, 8) działań osÓb trzecich uniemoŻliwiających wykonywanie
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robot budowlanych, ktÓre to działania nie są konsekwencją winy ktorejkolwiek ze Stron, 9) zmiany

powszechnie obowiązujących przepisow prawa w zakresie mającym WpłyW na realizację przedmiotu Umowy,

w tym wysokoŚc wynagrodzenia Wykonawcy, 10) przyczynwynikających ze specyfiki działalnoŚci

ZamawiĄącego' 1'l) pojawienia się na rynku nowych materiałow lub urządzeń nowszejgeneracji, technologii

wykonania robÓt budowlanych, pozwalających na zaoszczędzenie kosztow rcalizaąi przedmiotu Umowy lub

kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiające uzyskanie lepszejjakoŚci robot

budowlanych, 12) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek częŚci robot budowlanych, objętych przedmiotem

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych roałiązań technicznych lub technologicznych niz wskazane w

specyfikacji, a wynikających z wad tego dokumentu lub zmiany stanu prawnego, W oparciu o ktory go

przygotowano' 13) odbiegających w sposob istotny od przyjętych w specyfikacjiwykonania iodbioru robot

warunkÓw wykonania przedmiotu Umowy, ktÓrych nie dało się przewidzieć, a które mogą skutkować

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, M) koliĄi z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi inwestycjami przez lub na zlecenie Zamawiającego atakŻe przezlub na zlecenie innych

podmiotow, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie

kolizji.

rv.4) lNFo RMACJ E ADM|NISTRACYJ NE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://warszawa.stat. gov. pl/zamowienia-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Statystyczny w

Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, Faks: 48 22 846 78 33, Adres e-mail:

zamowieniauswaw@stat.govpl, Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30..

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 30.09.2015

godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa.

lV'4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach. 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

lv.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

HandIu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

czĘŚc Nr: 1 NAZl/ttA: CzęŚć A: Remont części dachu na budynku biurowym w o/Ciechanow.

1) Krótkiopis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont częŚcidachu na budynku

biurowym w o/Ciechanow. Szczegółowy opis i sposób realizaĄi przedmiotu zamówienia okreŚlony

został wewzorze umowy (dodatek nr 4 do slWZ) orazw dodatku nr 5 do S|WZ - opis przedmiotu

zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26'00.00-7, 45.26'19.10-6, 45.32.10.00-3, 45.42'11 .00-5'
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45.43.00.00-0, 4s.45.30.00-7.

3) czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie. 09.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria Nriązane z przedmiotem zamowienia:

1. Cena - 90

2. Okres gwarancji - 't0

czĘśĆ Nr: 2 NAZllllA: CzęŚć B. Remont częścielewacji idachu o/Siedlce.

1) Krótkiopis ze wskazaniem wieIkości lub zakresu zamówienia: Remont częścielewacji idachu

o/Siedlce. SzczegÓłowy opis i sposob realizaĄi przedmiotu zamÓwienia określony został We Wzorze

umowy (dodatek nr 4 do SIWZ) orazw dodatku nr 5 do S|WZ - opis przedmiotu zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00 -7, 45.26.19.10-6, 45'42.1'l .00-5, 45.43.00.00-0,

45.4s.30.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenio.09.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zltiązane z przedmiotem zamóWienia:

1. Cena - 90

2. Okres gwarancji - 10
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