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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi 

zmianami) zwanej dalej Ustawą lub PZP. 

 

Rodzaj zamówienia publicznego: 

Przetarg nieograniczony 

Dostawy: 

CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej zostało przekazane do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu DD-MM-2018r.  

Ukazało się w TED pod nr ………….. w dniu DD-MM-2018r.  i zamieszczone zostało na 

stronie internetowej Instytutu: www.imn.gliwice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

IMN. 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Instytut Metali Nieżelaznych, 

ul. Sowińskiego 5 

44-100 GLIWICE 

tel.: (032) 2380200, fax.: (032) 2316933 

www.imn.gliwice.pl 

zwany dalej Zamawiającym 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Dostawa i uruchomienie urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów 

w technologii przyrostowej 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych 

obiektów w technologii przyrostowej Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), 

jego instalację oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego. 

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje urządzenie umożliwiające wytwarzanie 

trójwymiarowych obiektów w technologii (WAAM) wykorzystujące drut jako 

materiał wsadowy. 

Urządzenie do wytwarzania trójwymiarowych obiektów w technologii przyrostowej 

będzie zainstalowane w IMN Gliwice, Hala technologiczna nr 1 w miejscu 

uzgodnionym z Wykonawcą. 

Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 
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Urządzenie musi być przewidziane do bezpiecznego prowadzenia prób i uwzględniać 

wszelkie możliwe zdarzenia związane z taką specyfiką wykonywania prób (np. zanik 

napięcia zasilania, awarie systemu pomiarowego itp.). 

 

2.2. Parametry techniczno – eksploatacyjne: 

 

Wszystkie zastosowane urządzenia i podzespoły muszą być fabrycznie nowe. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zainstalowania w przedmiocie zamówienia 

jakichkolwiek urządzeń lub podzespołów używanych lub regenerowanych.  

Dostawca zobowiązuje się do szybkiego i skutecznego serwisu: czas reakcji serwisu 

5 dni robocze, czas usunięcia usterki max. 30 dni od powiadomienia o usterce. 

 

W zakresie właściwości technicznych i eksploatacyjnych urządzenie wraz 

z oprzyrządowaniem musi spełniać podane poniżej warunki: 

 

Parametry techniczne urządzenia: 

• wytwarzanie trójwymiarowych obiektów (warstwa po warstwie – layer on layer) 

w technologii WAAM, 

• maksymalna temperatura procesu: min. 2000°C, 

• materiał wsadowy do wytwarzania obiektów 3D: stopy miedzi, stopu 

aluminium, stopy żelaza, stopy niklu, stopy tytanu, 

• postać materiału zasilającego (wsadowego): drut 

• średnica drutu: 0.8 – 1.2 mm 

• szybkość pracy wzdłuż osi x-y-z: min.5-5-2.5 m/min, 

• obszar roboczy (min. wymiary wytwarzanego obiektu (x-y-z)): 

400x400x450 mm, 

• układ chłodzenia: wydajność min. 3,5 kW, 

• układ sterowania parametrami procesu w postaci wbudowanego panelu 

z możliwością podpięcia zewnętrznego komputera 

• układ rejestrowania parametrów procesowych podczas wytwarzania obiektów 

z częstotliwością min. 10 Hz, 

• oprogramowanie sterujące wytwarzaniem obiektu trójwymiarowego o zadanej 

geometrii wraz z danymi dotyczącymi parametrów procesowych powiązanych 

z materiałem zasilającym (wsadowym), 

• urządzenie powinno pracować w układzie zamkniętym 

• urządzenie powinno posiadać możliwość instalacji dodatkowych urządzeń 

pomiarowych np. kamera termowizyjna) 

 

2.3. Inne warunki techniczno – eksploatacyjne, jakie muszą być spełnione: 

 

Dodatkowo urządzenie wraz z akcesoriami musi spełniać następujące wymagania: 

• Urządzenie wraz akcesoriami musi być objęte minimum 24 miesięczną 

gwarancją, 
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• Wykonawca musi dostarczyć wraz urządzeniem instrukcję obsługi urządzenia 

i oprogramowania w języku polskim lub angielskim (DTR), 

• Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

• Wykonawca musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 5 

lat po upływie okresu gwarancyjnego, 

• Wykonawca musi zapewnić dostępność zdalnego wsparcia technicznego 

w okresie gwarancji, 

• Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu informacje 

dotyczące zapewnienia niezbędnych warunków technicznych instalacji 

urządzenia, w szczególności: 

- rzut pionowy urządzenia,  

- wymagania dot. instalacji elektrycznej,  

- wymagania dot. instalacji informatycznej,  

- wymagania dot. instalacji odciągowej. 

 

3. Odbiór urządzenia 

Odbiór techniczny urządzenia polegał będzie na przeprowadzeniu szkolenia oraz prób 

pełnego cyklu pracy urządzenia, w tym na ocenie założonych parametrów wg 

następującego schematu: 

• materiał wsadowy: drut miedziany, drut stalowy, 

• wykonanie struktury ściankowej (wallstructure) o wymiarach (dł x szer x wys): 

200x5x200 mm, 

 

4. Przeszkolenie pracowników w zakresie technicznej obsługi ww. urządzenia 

Zamówienie obejmuje również szkolenie w zakresie obsługi urządzenia, 

przygotowywania do pracy, realizacji prób w miejscu instalacji urządzenia.  

 

 

III.  MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Miejsce wykonania zamówienia: 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice ul. Sowińskiego 5, Hala technologiczna nr 1 

2. Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2018 r: 

 

IV. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej i nie przewiduje 

zawarcia umowy ramowej.  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 7 PZP. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: 

 

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

Wykonał 1 dostawę urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów 

w technologii przyrostowej w ciągu ostatnich 3 lat, w tym jedną o wartości co 

najmniej 1000000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość zamówienia została określona 

w umowie w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego 

ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu poprzedzającym termin 

składania ofert). 

 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia wymóg ten dotyczy wszystkich członków konsorcjum. 

 

1.2. Sytuacji finansowej i ekonomicznej.  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust.1 PZP  

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto wykonawców 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst 

jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. 

zm.). 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
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wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 do 1.3 winien spełniać co najmniej jeden 

z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (jednakże doświadczenie – 

ilości wykonanych przez poszczególnych wykonawców realizacji - nie sumuje się). 

 

Warunki określone w pkt. 2 i 3 musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie 

(wszyscy wykonawcy). 

 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym spółki cywilne  

4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4.2.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub 

notarialnie poświadczonej kopii. 

4.3.Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.   

4.4.Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1. do 1.3. niniejszego 

rozdziału, uważa się za spełnione, jeżeli wykonawcy łącznie wykażą się ich 

spełnianiem.   

4.5.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie 

publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   

4.6.W przypadku, gdy przesłanka do wykluczenia z postępowania zajdzie względem 

choćby jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, 

skutkować to będzie wykluczeniem z postępowania wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

 

5. Poleganie na potencjale innych podmiotów   

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów zgodnie z zapisami art. 22a do 

art. 22d PZP 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z 

OFERTĄ 

 

1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, uzupełniony 

i uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy – oryginał;  
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2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 PZP. Oświadczenie składają:  

1) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa 

odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;  

3) W przypadku wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia wobec tych podwykonawców.  

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają:  

1) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Opis techniczny urządzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 

uzupełniony i uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy – oryginał 

 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt. 2 i 3, 

składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 

59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej również „JEDZ”. Informacje zawarte 

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

B. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ PO OPUBLIKOWANIU 

INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 

 

Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej www.imn.gliwice.pl informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP, 

przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (wzór zał. C) - oryginał 

Zamawiający informuje, że informacje z otwarcia ofert, o których mowa powyżej 

zostaną zamieszczone na wskazanej stronie internetowej najpóźniej do końca dnia 

następującego po dniu, w którym nastąpiło otwarcie ofert.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie 

dot. grupy kapitałowej składa każdy z tych podmiotów odrębnie. 

 

 

C. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W CELU 
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 

PZP  

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP, Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, nw. 

oświadczeń i dokumentów:  

 

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu:  

 

1.1. Wykaz min 1 dostawy wykona w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane należycie,  

1.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.1, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania:  

 

2.1.  

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności – (wzór zał D) - oryginał;  

2.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 PZP; 

2.3. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych 

– oryginał;   

2.4. Oświadczenie wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów 

zgodnie z zapisami art. 22a do art.22d PZP dot. sposobu ich wykorzystania wraz z 

dokumentami określającymi: 

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
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• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  

w pkt. 2.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości  

4. Dokumenty, o których mowa w 2.4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepisy dot. terminów stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu.  

7. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  

9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 

10. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 

2, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.  

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski lub angielski.   
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12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski lub angielski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

 

VII. PODWYKONAWCY 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. 

Brak oświadczenia wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację 

z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim lub angielskim. 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

nie wymagające formy pisemnej Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem: (32)2316933), lub e mailem: na adres zp@ imn.gliwice.pl  

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 

pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany 

przez wykonawcę lub pocztą elektroniczną, zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca 

wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 3 oświadczy, iż ww. 

wiadomości nie otrzymał. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Instytut Metali Nieżelaznych 

ul. Sowińskiego 5  

44-100 Gliwice 

 

7. Osoby do kontaktu z Wykonawcami  

Wojciech Burian, wojciech.burian@imn.gliwice.pl, tel. (032) 238-02-12,godz. 09.00-

15.00, 

Joanna Kulasa, joanna.kulasa@imn.gliwice.pl, tel. (032) 238-07-11, godz. 07.00-

14.00, 

mailto:joanna.kulasa@imn.gliwice.pl


Znak sprawy: TI/ 24 /2018 

10 

 

Aleksandra Richter, aleksandra.richter@imn.gliwice.pl tel. (32) 238-04-16, godz. 

9.00-13.00. 

 

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przekazanym pisemnie lub faxem 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie 

później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane 

pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 6 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 

do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia 

pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie). 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język 

polski lub angielski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski lub 

angielski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż 

wersja polskojęzyczna lub anglojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
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7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 

każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, 

etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, 

oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić 

ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie 

informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419). ” i dołączone do 

oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

14. Na ofertę składają się: 

a) formularz oferty  

b) dokument JEDZ 

c) opis techniczny proponowanego urządzenia 

 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 

5, Kancelaria - pok. 2,pawilon B, w terminie do 04-06-2018 r. do godziny 12:00. Godziny 

pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Instytutu Metali Nieżelaznych oraz 

opisane: 

„ Przetarg - Dostawa i uruchomienie urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych 

obiektów w technologii przyrostowej” 
 

Nie otwierać przed: 04-06-2018, przed godz. 12.30” 
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3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. 

Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sowińskiego 5, 

w Gliwicach, w pok. 142 , pawilon B w ostatnim dniu składania ofert o godzinie 

12:30. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 

wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie 

koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane 

przez wykonawcę. 

2. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji 

zamówienia. 

3. Cena oferty netto i brutto winna być podana w PLN lub EURO (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) liczbowo i słownie (w przypadku gdy wartość 

zamówienia została określona w umowie w walucie innej niż złoty, przeliczenie 

nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego 

w dniu poprzedzającym dzień otwarcia oferty). 
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4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami: 

• A - oferowana cena: 90 pkt 

• B - okres gwarancji: 10 pkt 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:  

 

a) Kryterium A 

Wartość punktowa wyliczana będzie wg wzoru : 

 

ocena punktowa danej oferty =  cena najniższa  x 90 pkt. 

cena danej oferty 

 

b)Kryterium B: 

 

Okresy gwarancji będą podlegać następującej punktacji:  

- minimalny termin gwarancji 24 m-cy - 0 pkt 

- maksymalny termin gwarancji 36 m-ce - 10 pkt 

 

Maksymalny punktowany okres gwarancji to 36 m-cy. W przypadku wskazania przez 

wykonawcę okresu gwarancji wypadającego pomiędzy wskazanymi okresami przez 

Zamawiającego, spowoduje przyjęcie do punktacji pozycji o niższej wartości punktów 

z zakresu. Np. zaoferowanie okresu gwarancji 30 m-cy spowoduje przyjęcie ilości 

punktów jak dla 24 m-cy. 
 

3. Ocena końcowa (OK) oferty będzie wyliczana wg wzoru sumującego wartość 

punktową A oraz wartość punktową B 

 

OK = A+B 

 

Cena oferty –jest to cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu 

zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę. 

W przypadku wykonawców zagranicznych do zaoferowanej ceny netto doliczony 

zostanie podatek VAT 

 

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO: 
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1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 PZP 

zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na 

swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – 

art. 92 ust. 2 PZP. 

3. Public Procurement Law Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego 

oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej 

specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w 

ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria 

wyboru,  w terminie zgodnym z art. 94 ustawy PZP 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 PZP. 

 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

1. Wysokość wadium: 15000  PLN lub 3607,33  EURO.  Wadium musi być wniesione 

przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 

PZP. 

a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA  nr 48 1240 4748 1111 0000 

4877 1906 (wpłata PLN) lub 06 1240 4272 1978 0010 7391 3897 SWIFT 

Pekao S.A. PKO PPLPW (wpłata w Euro) z adnotacją ‘Wadium – Dostawa 

i uruchomienie urządzenia do wytwarzania trójwymiarowych obiektów 

w technologii przyrostowej”  

Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się 

na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania 

b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu 

złożyć w kasie IMN. 

3. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 

odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń. 

4. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

5. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 PZP. 

6. Wadium wniesione przez jednego z uczestników Konsorcjum, uważa się za wniesione 

prawidłowo. 
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XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 

postępowania (dalej jako Umowa), w tym w szczególności: kar umownych, roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi oraz roszczeń osób trzecich w stosunku do 

Zamawiającego mających związek z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, 

wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 6 Dni Roboczych od dnia 

podpisania Umowy, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wynoszące 2,5 

% kwoty ceny brutto określonej w ofercie wykonawcy, która będzie stanowić 

Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy. Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Strony ustalają, że 70 % wartości wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy stanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony, a pozostałe 30 % przeznaczone jest 

na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Strony ustalają, iż 70 % Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, zostanie zwrócona/zwolniona w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, 

tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zostanie 

zwrócona/zwolniona w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu 

gwarancji, w zależności od tego, który z nich upłynie później.  

5. W trakcie obowiązywania Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy następuje w sposób zachowujący ciągłość i nie powodujący 

zmniejszenia zabezpieczenia. 

 

XIX. PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ 

UMOWIE 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy: 

1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/prac 

instalacyjnych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu 

zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/prac instalacyjnych w 

danej kategorii CPV podanej w SIWZ, lub 

2) W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 

a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego wykonawcy miejsca instalacji 

urządzenia jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie 

Umowy przez wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości 

dochowania umownego terminu wykonania zamówienia– 

przedłużenie terminu zakończenia realizacji maksymalnie o ilość dni 

wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, lub 

b) działaniem Siły Wyższej, lub 

c) wstrzymaniem wykonywania Umowy przez Zamawiającego lub 

właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, lub 

3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie wykonania 

Umowy. 

4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług. 

 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy dołączono do SIWZ- załącznik E  

 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale 

VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Gliwice 17-04-2017 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty przetargowej 

2. JEDZ 

3. Opis techniczny urządzenia 

C. Grupa kapitałowa 

D.Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach lokalnych. 

E. Projekt umowy 


