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znak sprawy: CK 341 – 2/09                                                 Częstochowa, dn. 03.11.2009 r.  
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia o szacunkowej wartości poniŜej 206 000 euro na: 
„Usług ę wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Cmenta rza Komunalnego  
w Częstochowie”, zwanej dalej SIWZ. 
 

KOD CPV 90.51.32.00-8 
 
1. Informacje o Zamawiaj ącym. 
Zamawiającym jest: 
Cmentarz Komunalny w Cz ęstochowie ul. Radomska 117 , godziny urzędowania w dni robocze  
w godz. 8.00 do 16.00,  w soboty godz. od 8.00 do 13.00, tel. (34) 3666873, faks (34) 3666881,  
e-mail: ck@ck-czestochowa.pl, 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
2.1. Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych 

tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r z późniejszymi zmianami-zwaną dalej w skrócie 
Pzp. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 
poniŜej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego „Usługi wywozu stałych 

odpadów komunalnych z terenu Cmentarza Komunalnego w Częstochowie” w zakresie 
określonym szczegółowo w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.3.Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
3.4.Pozostałe ustalenia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
4.1. Termin realizacji zamówienia od 2 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2012 r. 
 
5. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia t ych 

warunków. 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŜyte wykonanie zamówienia, 
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
  e) złoŜą formularz ofertowy wraz z dokumentami, wyszczególnionymi w załączniku nr 2 SIWZ, 
  f) spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania, 
  g) posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót objętych zamówieniem, 
  h) posiadają aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
   i) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonywania zamówienia w postaci sprzętu do 

wywozu odpadów oraz pojemniki do gromadzenia odpadów w ilości gwarantującej wykonywanie 
zamówienia, 

   j) sami wykonują zamówienie (bez moŜliwości zlecenia podwykonawcom). 
5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty wg metody spełnia/nie spełnia warunków. 
5.3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców niespełniających wymagań 

określonych przepisami art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
5.4.Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5.5.Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 

ust.1 Pzp.                                                                                                        
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5.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

                                                                                                                              
6. Informacje o o świadczeniach i dokumentach.  
6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 2,   
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne art. 22 ust. 

1 i art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych- załącznik nr 4,                                                                                                                             
c) wykaz wykonanych usług, polegających na wywozie stałych odpadów komunalnych w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty  
i miejsca wykonania z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 

d) parafowany przez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6, 
e) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

f) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości 
wykonanie decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

g) aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Gminy potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,    

h) Zezwolenie na prowadzenie przez Wykonawcę działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 
września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jednolity Dz. U. Nr 236 poz. 
2008 z 2005r z późniejszymi zmianami), z okresem waŜności na czas realizacji zamówienia.  

i) Zezwolenie na prowadzenie przez Wykonawcę  działalności w zakresie transportu odpadów  - 
zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39 
poz. 251 z 2007r. z późniejszymi zmianami ), z okresem waŜności na czas realizacji zamówienia, 

j) polisa lub inny dokument (kopia) potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

k) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i środków transportu, którymi dysponuje  
lub będzie dysponował Wykonawca – Załącznik Nr  7 do SIWZ, 

l) potwierdzenie wniesienia wadium. 

6.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
6.3.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w ustawie – 

Prawo zamówień publicznych-prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

6.4. Wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie 6 SIWZ Wykonawca przedstawi w formie 
     oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

6.5. Wykonawca, który nie złoŜy wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w punkcie 
 6.1 SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu  
z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą  
z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 

przekazania o świadcze ń i dokumentów.                                                                                                                                
7.1. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za 

pośrednictwem faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą faksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

7.2.Adres Zamawiającego oraz numery telefonów, faksu oraz e-maila zostały podane  
w punkcie 1 niniejszej  specyfikacji.                                                                                                                                       

7.3. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,  
      wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  
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7.4.Wyjaśnienie treści SIWZ:  
a) Wykonawca moŜe zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
b) Zamawiający udzieli odpowiedzi, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła na mniej niŜ 

6 dni przed terminem składania ofert. 
c) treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy 

pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 
7.5.Modyfikacja treści SIWZ: 
a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść SIWZ, 
b) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim 

Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, 
c) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ  i będą  wiąŜące przy 
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi, 

d) jeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, informując jednocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy pobrali SIWZ.  

7.6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7.7. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty  
ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.  

7.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

7.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnienia lub jeŜeli dokonana ocena 
wyjaśnienia potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

7.10. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:  
� Edyta Lisek, telefon kontaktowy: 34 3666873 lub 34 3666879  
� Stanisław Nocuń, telefon kontaktowy: 34 3666873 lub 34 3666879. 

 
8. Wymagania dotycz ące wadium. 
8.1 Zamawiający wymaga złoŜenia wadium w formie pienięŜnej w wysokości 4 000 PLN  

( cztery tysiące złotych) w terminie do 27.11.2009 r. w kasie zakładu lub na konto bankowe ING 
BANK ŚLĄSKI S.A. O/Częstochowa nr: 49 1050 1142 1000 0022 7333 7788.                                                                               

8.2. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium Wykonawcy zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 
8.3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie 

wykluczony z postępowania. 
 
9. Termin zwi ązania z ofert ą. 
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
9.2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody, na przedłuŜenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.                                                                                                                         

9.3. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie zawiadamiając o tym  
       Zamawiającego. 
 
10. Opis sposobu przygotowania ofert.  
10.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną techniką gwarantującą jej czytelność i trwałość pod rygorem niewaŜności. 
10.2. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę.                                  
10.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upowaŜnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 
10.6. Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
10.7. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
        udziału w postępowaniu, naleŜy spiąć lub zszyć, w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe ich 
        rozpięcie. 
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10.8. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub 
         upowaŜnionych do reprezentowania wykonawcy. 
10.9. Wszystkie strony zawierające treść naleŜy kolejno ponumerować. 
10.10. Oferta musi być złoŜona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nie 

     naruszonym opakowaniu / kopercie / na  której naleŜy zamieścić następującą  informację: 
„Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu  Cmentarza Komunalnego  
w Częstochowie”  

10.11. Na kopercie naleŜy podać nazwę i adres oferenta. 
 
11.Miejsce i termin składania ofert. 
11.1.Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego – Cmentarz Komunalny w Częstochowie  

ul. Radomska 117 pokój nr 1 /sekretariat/w terminie do 30.11.2009 r. do godz. 10.00 
11.2.Wykonawca moŜe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, 

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
11.3.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na 

adres Zamawiającego w sposób opisany w punkcie 10 niniejszej specyfikacji i dodatkowo 
opatrzone napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyŜej sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności. 

11.4.Oferty będą otwierane w siedzibie Zamawiającego - Cmentarz Komunalny w Częstochowie  
ul. Radomska 117 pokój nr 7 w dniu 30.11.2009 r. o godz. 10.30 

11.5. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp. 
                                                                                                                               
12. Opis sposobu obliczania ceny. 
12.1.Wykonawca podaje obliczoną cenę odbioru odpadów komunalnych w pojemniku PA1100 l 

/z uwzględnieniem podatku VAT / wypełniając odpowiednio druk stanowiący załącznik nr 3 do 
SWIZ i przenosząc kwotę zamówienia do druku „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik Nr 2 do 
SIWZ. 

12.2. Cena jest ceną ryczałtową za odbiór odpadów komunalnych w pojemniku PA1100 i zawiera 
wszystkie składniki związane z realizacją umowy z zastrzeŜeniem pkt.12.4. 

12.3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 
zamówienia. 

12.4.Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

12.5. Cena usługi określona przez Wykonawcę, w okresie objętym umową moŜe ulec zmianie 
jednorazowo w roku kalendarzowym w stosunku do ceny umownej jw. uwzględniając 
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ustalony 
przez Główny Urząd Statystyczny opublikowany w Monitorze Polskim. 

12.6. Cena moŜe być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oc eny ofert. 
13.1. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniŜsza cena zaproponowana 

spośród złoŜonych i nieodrzuconych ofert. 
13.2.Kryterium oceny ofert:                                                                                                                               
                  cena oferowana minimalna brutto 
Cena  =     -------------------------------------------- x 100 % 
                 cena badanej oferty brutto 
 
13.3. Oferta najniŜsza otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. 
     Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyŜszego wzoru. Wynik będzie traktowany jako 

wartość punktowa oferty wg kryterium cena oferty. 
13.4.JeŜeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemoŜliwy, z uwagi na fakt, Ŝe zostały złoŜone dwie 

oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia 
ofert dodatkowych. 

13.5. Z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór 
stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji  
o wynikach postępowania, termin ten moŜe ulec zmianie w przypadku złoŜenia przez któregoś  
z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany 
po zakończeniu postępowania protestacyjno - odwoławczego. 

 
14. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy. 
14.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy, najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji na okres 36 miesięcy. 
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14.2.Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, 
podając nazwę i adres wybranej firmy oraz uzasadnienie jej wyboru. 

14.3.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

14.4.W przypadku, gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano przedstawił w niej nieprawdziwe dane, 
będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności 
Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŜszą ocenę w oparciu  
o przyjęte kryteria, chyba ze zachodzi jedna z przesłanek do uniewaŜnienia postępowania. 

 
15. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy. 
15.1. Zamawiający nie wymaga.   
        
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy. 
16.1.Rozliczenia z tytułu zawartej umowy następować będą w cyklach miesięcznych ryczałtowo  

tj. cena odbioru odpadów komunalnych w pojemniku PA1100 x ilość odebranych pojemników 
zgodnie z zawartą umową.  

16.2.Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złoŜenia faktury 
VAT przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień 

     obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 
  17. Środki ochrony prawnej. 
 17.1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.179 - 198 . 
Zastosowanie mają takŜe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 PZP. 

                                                                                                                                
 18. Post ępowanie dotycz ące jawno ści protokółu post ępowania o udziale zamówienia. 
 18.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. 
18.2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli 
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł sobie, Ŝe nie mogą być 
udostępnione. 

18.3. JeŜeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym 
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez 
złoŜenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeŜonych dokumentów. Dokumenty 
opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeŜony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem,  
o którym mowa powyŜej, na końcu oferty. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 

 
19. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówieni a.  
     Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
     Załącznik Nr 2 – Wzór formularza ofertowego 
 Załącznik Nr 3 – Sposób obliczenia ceny oferty 
     Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
     Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług 
     Załącznik Nr 6 – Wzór umowy 
     Załącznik Nr 7 – Wykaz sprzętu i środków transportu 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ CK 341-2/09 
………………………………… 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
 
 
                                                    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 
 
                 Przedmiotem zamówienia jest:  
Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Cmentarza  Komunalnego w Cz ęstochowie” . 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
1. Obiekt ul. Cmentarna 36/38 
a) ustawienie na terenie Domu Przedpogrzebowego  w Częstochowie, w miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego, jednego nowego pojemnika PA 1100 l do składania stałych odpadów komunalnych 
powstających na terenie domu, 

b) dostarczony pojemnik na odpady komunalne musi być dostarczony Zamawiającemu nieodpłatnie a ich 
uŜytkowanie przez okres trwania umowy nie moŜe rodzić dodatkowych kosztów, 

c) wywóz odpadów, opróŜnianie pojemnika na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie przez Zamawiającego, w 
ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy, 

d) kaŜdorazowe uporządkowanie miejsc wokół pojemnika po jego opróŜnieniu, 

e) dbanie o stan sanitarny, techniczny i estetyczny pojemnika, 
f) prowadzenie prac przy wywozie odpadów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, chodnika 

lub jezdni, 
g) uzyskanie potwierdzenia wykonanej usługi przez pracownika cmentarza i przekazanie kopii karty 

odpadów, 

h) oznaczenie pojemnika zgodnie z klasyfikacja odpadów. 
 
2. Obiekt ul. Krakowska 16  
a) ustawienie na terenie Biura Zlece ń Cmentarza Komunalnego  w Częstochowie,  

w miejscu wskazanych przez Zamawiającego, jednego nowego pojemnika PA 1100 l do składania 
stałych odpadów komunalnych powstających na terenie biura, 

b) dostarczony pojemnik na odpady komunalne musi być dostarczony Zamawiającemu nieodpłatnie a ich 
uŜytkowanie przez okres trwania umowy nie moŜe rodzić dodatkowych kosztów, 

c) wywóz odpadów, opróŜnianie pojemnika na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie przez Zamawiającego, w 
ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy, 

d) kaŜdorazowe uporządkowanie miejsc wokół pojemnika po jego opróŜnieniu, 
e) dbanie o stan sanitarny, techniczny i estetyczny pojemnika, 

f) prowadzenie prac przy wywozie odpadów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, chodnika 
lub jezdni, 

g) uzyskanie potwierdzenia wykonanej usługi przez pracownika cmentarza i przekazanie kopii karty 
odpadów, 

h) oznaczenie pojemnika zgodnie z klasyfikacja odpadów. 
 

     3. Obiekty ul. Radomska 117 
a) ustawienie na terenie Cmentarza Komunalnego  w Częstochowie, w miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego, pięciu nowych pojemników PA 1100 l do składania stałych odpadów komunalnych 
powstających na terenie cmentarza oraz jednego pojemnika SM 240 l, 

b) dostarczone pojemniki na odpady komunalne muszą być dostarczone Zamawiającemu nieodpłatnie a 
ich uŜytkowanie przez okres trwania umowy nie moŜe rodzić dodatkowych kosztów, 

c) wywóz odpadów, opróŜnianie pojemników na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie przez Zamawiającego, 
w ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy, 

d) kaŜdorazowe uporządkowanie miejsc wokół pojemników po jego opróŜnieniu, 
e) dbanie o stan sanitarny, techniczny i estetyczny pojemników, 

f) prowadzenie prac przy wywozie odpadów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, chodnika 
lub jezdni, 

g) uzyskanie potwierdzenia wykonanej usługi przez pracownika cmentarza i przekazanie kopii karty 
odpadów, 

h) oznaczenie pojemników poprzez kolory i informację „suche” lub „mokre”, 

i) Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów komunalnych z pojemników, które są własnością 
Cmentarza Komunalnego o pojemności 1,1 m³ początkowo w ilości 2 szt. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ CK 341-2/09  
………………………………………………. 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
 

 
 

 
Formularz ofertowy 

 
 
 Nawiązując do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 27.10.2009 r składam 
ofertę wykonania zamówienia publicznego na: „Usług ę wywozu stałych odpadów komunalnych  
z terenu Cmentarza Komunalnego w Cz ęstochowie” ul. Radomska 117. 
 
1. Oferujemy cenę za wywóz stałych odpadów komunalnych w pojemniku PA 1100 l w okresie trwania 
umowy, zgodnie z poz. 4 załącznika nr 3 do SWIZ: 
a.  cena brutto:…………zł.  

(słownie .............................................................................................................zł) 

cena netto:……… ..zł.  

(słownie .............................................................................................................zł) 

podatek VAT w wysokości ……………zł 

(słownie..............................................................................................................zł) 

b. termin wykonania zamówienia i warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w SIWZ. 

 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się Ŝe specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 
 
3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
4.Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty,  
do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
5.Oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, złoŜyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe nie powierzamy wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ 
podwykonawcom. 
 
 
 
 

                                                  …………………………                                                         
                                          podpis osoby lub osób uprawnionych 
                                             do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 SIWZ CK 341 – 2/09 
 

Sposób obliczenia ceny oferty  
na wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu Cmentarza Komunalnego 

1. przy ul. Cmentarna 36/38 w Cz ęstochowie. 

Poz. Rodzaj odpadów 
Ryczałtowa cena 

jednostkowa netto za 1 
pojemnik PA 1100 l w zł 

Przewidywana ilo ść odpadów do wywiezienia w 
ilo ściach pojemników 1100 l 

w okresie 12 miesi ęcy 

Cena za wywóz - netto 
w zł 

1. 20 03 01 - Odpady niesegregowane (zmieszane ) 
odpady komunalne             …….……… zł 6 szt                    ……………. zł 

2. przy ul. Krakowskiej 16 w Cz ęstochowie 

Poz. Rodzaj odpadów 
Ryczałtowa cena 

jednostkowa netto za 1 
pojemnik PA 1100 l w zł 

Przewidywana ilo ść odpadów do wywiezienia w 
ilo ściach pojemników 1100 l 

w okresie 12 miesi ęcy 

Cena za wywóz - netto 
w zł 

1. 20 03 01 - Odpady niesegregowane (zmieszane ) 
odpady komunalne 

           …….……… zł 12 szt                   ……………. zł 

 
3.przy ul. Radomskiej 117 w Cz ęstochowie 

Poz. Rodzaj odpadów 
Ryczałtowa cena 

jednostkowa netto za 1 
pojemnik PA 1100 l w zł 

Przewidywana ilo ść odpadów do wywiezienia w 
ilo ściach pojemników 1100 l 

w okresie 12 miesi ęcy 

Cena za wywóz - netto 
w zł 

1. 
2. 
3. 
 
4. 

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – Gleba, ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – Inne odpady nieulegające 
biodegradacji  
20 03 01 - Odpady niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

 
…….……… zł 

467 szt  
……………. zł 

4. Łączna warto ść zamówienia na okres trwania umowy: 

Poz. Rodzaj odpadów 
Ryczałtowa cena jednostkowa 

netto za 1 pojemnik PA 1100 l w 
zł 

Przewidywana ilo ść odpadów do wywiezienia w 
ilo ściach pojemników 1100 l 

w okresie 36 miesi ęcy 

Cena za wywóz - netto 
w zł 

1. Rodzaj odpadów z tabeli od poz.1 do poz.3  
…….……… zł 

1 455 szt  
……………. zł 

Razem cena netto   …………...zł 
Podatek VAT   ………   %  …………...zł 

 

Razem cena brutto 
CENA  OFERTY   ..…….……zł 

 
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę na realizację zamówienia  tj. koszt ustawienia, koszt opróŜniania pojemników, koszt transportu odpadów, koszt   
składowania odpadów, koszt utrzymania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym oraz inne wynikające z przepisów prawa. 
Uwaga:  przyj ęte ilo ści odpadów do wywiezienia okre ślone zostały na podstawie ilo ści odpadów wywiezionych z terenu  cmentarza w okres ie od 01.09.2008r. do  01.09.2009r. i słu Ŝą 

jedynie celowi porównania zło Ŝonych cen ofertowych. 
 
 
…..…………………………………..… 

(podpis osoby upowaŜnionej)  
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Załącznik nr 4 SIWZ CK 341 – 2/09 
………………………………………………. 
         pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 
   
 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu okre ślonych w art. 22 ust.1 
ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych 

 
 
 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na wykonanie: „Usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Cmentarza Komunalnego 
w Częstochowie” ul. Radomska 117 
 
Oświadczam / Oświadczamy, Ŝe: 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności, jeśli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania uprawnień. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŜyte wykonanie 

zamówienia 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgonie art. 

24 ustawy: Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           …………………………………………………….. 
                                                                  podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                    do reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                                             Załącznik Nr 5 do SIWZ CK 341-2/09 
………………………………………… 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
 
 
 
                               
 

Wykaz wykonanych przez Wykonawc ę w ci ągu ostatnich 3 lat ( b ądź w krótszym okresie )  usług w zakresie wywozu stał ych odpadów 
komunalnych:  
 
 
 

 
Lp. 

 
Miejsce wykonania usługi  

 
Lokalizacja 

 (miejscowość, gmina ) 

 
Nazwa Zamawiającego 

 
Data wykonania 

usługi   

Wartość wykonanej usługi  
w zł  (brutto) w zakresie 
wywozu stałych odpadów 
komunalnych  

1. 
 

     

2. 
 

     

 
3. 

     

 
4. 

     

 RAZEM:*  
 

 
* razem wartość usług ……………….. zł ( brutto )   
 
 

                                                                …………………………………………………….. 
                                                                       podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                         do reprezentowania Wykonawcy 
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.Załącznik Nr 6 do SIWZ CK 341-2/09 
 

 
Umowa Nr ………….. 

 
 

 Zawarta w dniu …………………… pomiędzy Cmentarzem Komunalnym w Częstochowie  
z siedzibą w 42-210 Częstochowa przy ul. Radomskiej 117, tel.34-366-68-73 NIP 573-25-35-743, REGON 
152128357, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Dyrektora                   -   Jarosława Wydmucha 
Zastępcę Dyrektora    -   Edytę Lisek  
Gł. Księgowego         -   Halinę Łazarek 
a 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania „Usługi wywozu stałych odpadów 
komunalnych z terenu Cmentarza Komunalnego w Cz ęstochowie”. 

 
§ 2 

1. Zakres przedmiotu umowy usługi wymienionej w § 1 obejmuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
2. Zakres zamówienia obejmuje: 
a) Obiekt ul. Cmentarna 36/38 
� ustawienie na terenie Domu Przedpogrzebowego  w Częstochowie, w miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego, jednego pojemnika PA 1100 l do składania stałych odpadów komunalnych powstających na 
terenie domu, 

� dostarczony pojemnik na odpady komunalne musi być dostarczony Zamawiającemu nieodpłatnie a ich 
uŜytkowanie przez okres trwania umowy nie moŜe rodzić dodatkowych kosztów, 

� wywóz odpadów, opróŜnianie pojemnika na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie przez Zamawiającego,  
w ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy, 

� kaŜdorazowe uporządkowanie miejsc wokół pojemnika po jego opróŜnieniu, 
� dbanie o stan sanitarny, techniczny i estetyczny pojemnika, 
� prowadzenie prac przy wywozie odpadów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, chodnika  

lub jezdni, 

� uzyskanie potwierdzenia wykonanej usługi przez pracownika cmentarza i przekazanie kopii karty odpadów, 
� oznaczenie pojemnika zgodnie z klasyfikacja odpadów. 

 
b) Obiekt ul. Krakowska 16  
� ustawienie na terenie Biura Zlece ń Cmentarza Komunalnego  w Częstochowie, w miejscu wskazanych 

przez Zamawiającego, jednego pojemnika PA 1100 l do składania stałych odpadów komunalnych 
powstających na terenie biura, 

� dostarczony pojemnik na odpady komunalne musi być dostarczony Zamawiającemu nieodpłatnie a ich 
uŜytkowanie przez okres trwania umowy nie moŜe rodzić dodatkowych kosztów, 

� wywóz odpadów, opróŜnianie pojemnika na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie przez Zamawiającego,  
w ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy, 

� kaŜdorazowe uporządkowanie miejsc wokół pojemnika po jego opróŜnieniu, 
� dbanie o stan sanitarny, techniczny i estetyczny pojemnika, 

� prowadzenie prac przy wywozie odpadów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, chodnika lub 
jezdni, 

� uzyskanie potwierdzenia wykonanej usługi przez pracownika cmentarza i przekazanie kopii karty odpadów, 
� oznaczenie pojemnika zgodnie z klasyfikacja odpadów. 

 
c) Obiekty ul. Radomska 117 
� ustawienie na terenie Cmentarza Komunalnego  w Częstochowie, w miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego, pięciu pojemników PA 1100 l do składania stałych odpadów komunalnych powstających na 
terenie cmentarza oraz jednego pojemnika SM 240 l, 

� dostarczone pojemniki na odpady komunalne muszą być dostarczone Zamawiającemu nieodpłatnie a ich 
uŜytkowanie przez okres trwania umowy nie moŜe rodzić dodatkowych kosztów, 

� wywóz odpadów, opróŜnianie pojemników na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie przez Zamawiającego,  
w ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy, 
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� kaŜdorazowe uporządkowanie miejsc wokół pojemników po jego opróŜnieniu, 

� dbanie o stan sanitarny, techniczny i estetyczny pojemników, 
� uzyskanie potwierdzenia wykonanej usługi przez pracownika cmentarza i przekazanie kopii karty odpadów, 
� oznaczenie pojemników poprzez kolory i informację „suche” lub „mokre”, 
� Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów komunalnych z pojemników, które są własnością 

Cmentarza Komunalnego o pojemności 1,1 m³ początkowo w ilości 2 szt. 
3. PowyŜszy zakres zamówienia Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek i zobowiązuje się do prawidłowego  
i terminowego świadczenia usługi w czasie trwania umowy. 

4. Zamawiający potwierdza pisemnie ilość i typ dostarczonych pojemników na podstawie protokołu przekazania. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania miejsca odbioru odpadów na utwardzonym miejscu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wyposaŜenia swoich pracowników w firmowe identyfikatory. 

7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy aktualną polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej do sumy ubezpieczenia minimum 20 000 zł z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej na wszystkie zdarzenia. 
 

§ 3 
1. Wynagrodzenie za wykonanie całości usługi w zakresie określonym w § 1 z jednego pojemnika PA 1100 l 
wynosi: 
cena brutto: …………zł.  

(słownie .............................................................................................................zł) 

cena netto: ……… ..zł.  

(słownie .............................................................................................................zł) 

podatek VAT w wysoko ści ……………zł 

(słownie..............................................................................................................zł) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 określone zostało na podstawie oferty złoŜonej przez Wykonawcę.  
 

§ 4 
1. Usługa, o którym mowa w § 2 pkt. 2 rozliczona będzie jako iloczyn ilości wywiezionych odpadów i ceny 
jednostkowej netto z § 3 pkt. 1 powiększony o naleŜy podatek VAT. 
2. Rozliczenie następować będzie fakturami wystawionymi przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca 
kalendarzowego. Dokumentem rozliczeniowym do faktury będzie kopia karty odpadów, potwierdzona wykonanie 
usługi przez pracownika cmentarza. 
3. Zapłata faktury za wykonanie roboty nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi. 

 
§ 5 

Umowa zostaje zawarta na okres (36 miesięcy) od dnia 2 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2012r . 
 

§ 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji w zakresie: 
a) terminowości wywozu, 
b) jakości wykonywanej usługi, 
c) ilości wywozu. 
2. Reklamację składa Zamawiający telefonicznie niezwłocznie od stwierdzonego niewłaściwego wykonania 
usługi. 
3.Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
 

§ 7 
1. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜdą ze stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem 
na koniec miesiąca  
2. Zamawiający moŜe wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeŜeli 
Wykonawca nienaleŜycie wykonuje umowę. 
3. Przez nienaleŜyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie naruszenia prawa i postanowień niniejszej umowy, 
a zwłaszcza nie przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania swoich obowiązków w wyznaczonym terminie,  
a takŜe zaniedbanie powstałe przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy, które spowodują straty w mieniu 
Zamawiającego.  
 

§ 8 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac lub  
w ich następstwie  

 
§ 9 

Wykonawcy od drugiego pełnego roku obowiązywania umowy przysługuje prawo zwiększenia miesięcznego 
wynagrodzenia o wzrost średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego 
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przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana ta musi zostać wprowadzona aneksem do umowy  
i obowiązywać będzie w kolejnych latach. 
                                                                                                                 

§ 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem niewaŜności mogą być wykonane wyłącznie w formie 
aneksu, podpisanego przez obie strony. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 12 
Ewentualne spory, które mogą powstać w związku z powyŜszą umową będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd 
Rejonowy w Częstochowie. 
                                                                                                                          

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden  
dla Wykonawcy.  

                                                                         
 
 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ CK 341-2/09 
 

…………………………………………                 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy                                       Data ................................ 

 
 
 
 

 
WYKAZ  SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Składając ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  oświadczamy,  Ŝe Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował  następującym  sprzętem  i  środkami  transportu. 
  
1 2 3 4 

Lp 
Wyszczególnienie : 
  

Liczba 
jednostek 

Forma władania 

A. Do wywozu odpadów komunalnych : 
  

 
    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
    

B. Pojemniki na odpady komunalne :   

    

    

    

    

            
Uwaga :  W kolumnie 4 określić formę władania ( np. własność, leasing, dzierŜawa itp. ) 
 
 
 

  …………………………………………………….. 
                                                                   podpis osoby lub osób uprawnionych  

                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
          
 
 

 


