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(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.10.2012, 2012/S 203-334289)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:71520000
Usługi nadzoru budowlanego.
Zamiast:

III.2.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył):
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego na
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd
=1500m3/dobę, oraz,
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora na inwestycji
obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd= 800m3/dobę,
oraz,
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora na inwestycji
obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5 km, oraz,
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora na inwestycji
obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej o długości minimum 2 km.
Zamawiający dopuszcza, by dwie lub więcej powyższych usług było wykonanych w ramach jednego zamówienia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami:
1. Inżynierem/ Inżynierem Rezydentem/ Koordynatorem - Kierownikiem Zespołu posiadającym następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera/ Inżyniera Rezydenta/ Koordynatora/ Inwestora zastępczego (przez cały
okres realizacji zamówienia) na:
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co
najmniej Qśrd = 1500m3/dobę, oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości
co najmniej Qśrd = 800m3/dobę oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum
5 km, oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej o długości minimum 2
km.
2. Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (Ekspert nr 1) posiadającym następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru w branży
konstrukcyjno- budowlanej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej
jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd
= 1500m3/dobę lub budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800
m3/dobę.
3. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (Ekspert nr 2),
posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych lub
Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr
83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji sanitarnej, oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej.
4. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie oczyszczalni ścieków (Ekspert nr 3), posiadającym
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych lub
Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr
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83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków.
5. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie stacji uzdatniania wody (Ekspert nr 4), posiadającym
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych lub
Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr
83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody.
6. Inspektorem nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5), posiadającym następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych lub
Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i AKPiA na co najmniej
jednej inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd
= 1500m3/dobę lub budowę/ przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800
m3/dobę,
— doświadczenie w rozruchu co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w zakresie AKPiA, lub stacji uzdatniania wody w
zakresie AKPiA.
7. Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej (Ekspert nr 6) posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 3-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub
Inspektora Nadzoru w branży drogowej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych na co najmniej jednej inwestycji
obejmującej budowę/przebudowę/ rozbudowę dróg.
8. Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania (Ekspert nr 7) posiadającym następujące doświadczenie (jedna
osoba):
— minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych,
— doświadczenie w rozliczaniu kontraktów obmiarowych, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu raportów, na
co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln PLN (bez podatku VAT).
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Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowiska, ze względu na
fakt wykonywania przez poszczególne osoby rozłącznych zadań, przy czym nie można wykluczyć konieczności ich
wykonywania w tym samym czasie w różnych miejscach.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.11.2012 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 30.11.2012 (11:00)
Powinno być:

III.2.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył):
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego na
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd =
1500m3/dobę, oraz,
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora na inwestycji
obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd= 800m3/dobę,
oraz,
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora na inwestycji
obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5 km.
Zamawiający dopuszcza, by dwie lub więcej powyższych usług było wykonanych w ramach jednego zamówienia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami:
1. Inżynierem/ Inżynierem Rezydentem/ Koordynatorem - Kierownikiem Zespołu posiadającym następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera/ Inżyniera Rezydenta/ Koordynatora/ Inwestora zastępczego (przez cały
okres realizacji zamówienia) na:
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co
najmniej Qśrd = 1500m3/dobę, oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości
co najmniej Qśrd = 800m3/dobę oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum
5 km.
2. Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (Ekspert nr 1) posiadającym następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
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— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru w branży
konstrukcyjno- budowlanej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej
jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd
= 1500m3/dobę lub budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacjiuzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800
m3/dobę.
3. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (Ekspert nr 2), posiadającym
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych lub
Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.
U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji sanitarnej.
4. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie oczyszczalni ścieków (Ekspert nr 3), posiadającym
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych lub
Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.
U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków.
5. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie stacji uzdatniania wody (Ekspert nr 4), posiadającym
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych lub
Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.
U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody.
6. Inspektorem nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5), posiadającym następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
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— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych lub
Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i AKPiA na co najmniej
jednej inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd
= 1500 m3/dobę lub budowę/ przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800
m3/dobę,
— doświadczenie w rozruchu co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w zakresie AKPiA, lub stacji uzdatniania wody w
zakresie AKPiA.
7. Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej (Ekspert nr 6) posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 3-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub
Inspektora Nadzoru w branży drogowej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych na co najmniej jednej inwestycji
obejmującej budowę/przebudowę/ rozbudowę dróg.
8. Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania (Ekspert nr 7) posiadającym następujące doświadczenie (jedna
osoba):
— minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych,
— doświadczenie w rozliczaniu kontraktów obmiarowych, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu raportów, na
co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN (bez podatku VAT).
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowiska, ze względu na
fakt wykonywania przez poszczególne osoby rozłącznych zadań, przy czym nie można wykluczyć konieczności ich
wykonywania w tym samym czasie w różnych miejscach.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 3.12.2012 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 3.12.2012 (11:00)
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


