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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172814-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Puławy: Maszyny przemysłu chemicznego
2018/S 077-172814

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
24-110 Puławy
Polska
Tel.:  +48 814731411
E-mail: jolanta.kobus@ins.pulawy.pl 
Faks:  +48 814731748
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ins.pulawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Instytut Badawczy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: badania i rozwój

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa fabrycznie nowej tabletkarki rotacyjnej, wraz z niezbędnym wyposażeniem, do tabletkowania proszków
i granulatów ceramicznych, nadzór nad montażem i uruchomieniem oraz przeszkolenie załogi w ramach
projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji
otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Baza
dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010

mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl
www.ins.pulawy.pl
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Kod NUTS PL815

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowej tabletkarki rotacyjnej, wraz z niezbędnym
wyposażeniem, do tabletkowania proszków i granulatów ceramicznych, nadzór nad montażem i uruchomieniem
oraz przeszkolenie załogi w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w
doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”.
Zakres dostawy obejmuje:
— dostawę tabletkarki z wyposażeniem – 1 kpl,
— nadzór nad montażem tabletkarki,
— nadzór nad uruchomieniem tabletkarki,
— szkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu maszyny.
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty i dokumentacje
wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ: Specyfikacja Techniczna nr TD-
PR-03.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w
specyfikacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.
Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010.
Zakres oferty technicznej:
Oferta techniczna powinna zawierać informacje zgodnie z pkt 6 załącznika nr 1 do SIWZ Specyfikacja
Techniczna nr TP-PR-03.
Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczone urządzenie wynosi: 24 miesiące, maksymalny 120
miesięcy od daty dostawy urządzenia tzn. podpisania protokołu odbioru dostawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42993000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa fabrycznie nowej tabletkarki rotacyjnej, wraz z niezbędnym wyposażeniem, do tabletkowania proszków
i granulatów ceramicznych, nadzór nad montażem i uruchomieniem oraz przeszkolenie załogi w ramach
projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji
otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”.
Zakres dostawy obejmuje:
— dostawę tabletkarki z wyposażeniem – 1 kpl,
— nadzór nad montażem tabletkarki,
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— nadzór nad uruchomieniem tabletkarki,
— szkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu maszyny.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2018. Zakończenie 30.9.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: – 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się w PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, na konto Zamawiającego
Numer konta PLN – 52 2030 0045 1110 0000 0079 0980.
Z dopiskiem:
Wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowej tabletkarki rotacyjnej, wraz z niezbędnym
wyposażeniem, do tabletkowania proszków i granulatów ceramicznych, nadzór nad montażem i uruchomieniem
oraz przeszkolenie załogi w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w
doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych” – znak INS/KAT –
4/2018,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na wskazanym powyżej rachunku bankowym.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o których mowa w pkt 3) oraz
4), zostanie ona zaakceptowana, pod warunkiem, iż jest zgodna z Prawem zamówień publicznych, a w
szczególności: gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych oraz okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres
związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczeń, o których mowa w pkt 2), oraz 5),
zostanie zaakceptowana, pod warunkiem, iż jest zgodna z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 Prawa zamówień publicznych oraz poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności,
nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.:
Oryginał dokumentu wniesienia wadium wg pkt 2) – 5) wnoszonego w innej formie niż pieniądz.
Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczone urządzenie wynosi: 24 miesiące, maksymalny 120
miesięcy od daty dostawy urządzenia tzn. podpisania protokołu odbioru dostawy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 6 umowy
(Załącznik nr 5 do SIWZ).
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości ceny całkowitej podanej
w ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
o numerze 52 2030 0045 1110 0000 0079 0980 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
nr............”.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
4) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie, o której mowa w pkt 1) lit. b-e powinno być
zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności:
a) 100 % wartości zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zawierać określony datą termin
odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin
realizacji umowy,
b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady, nie krótszy niż okres rękojmi obejmujący okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w
okresie rękojmi.
5) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu
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wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu
uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 2) ustawy.
7) Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 Pzp.
W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego
wykonania zamówienia oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej,
przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości
lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki
Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia
do 40 % wartości zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT, jeśli Wykonawca zadeklaruje potrzebę
otrzymania zaliczki. Zaliczka będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, po
otrzymaniu przez Zamawiającego w oryginale następujących dokumentów:
1) gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, lub
2) ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki
Zaliczka będzie zaliczona na poczet wynikającej z oferty Wykonawcy wartości przedmiotu zamówienia.
Płatności będą dokonywane na rachunek Dostawcy, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. ...... % ceny tj. kwota wynosząca ....................... PLN netto (słownie złotych: .................................... złotych
00/100) wraz z należnym podatkiem VAT będzie płatne jako zaliczka w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od
daty zawarcia umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego następujących dokumentów:
1. Faktura VAT;
2. Gwarancja Zwrotu Zaliczki,
2. ....... % ceny tj. kwota wynosząca ....................... PLN netto (słownie złotych: .............. złotych 00/100) wraz z
należnym podatkiem VAT będzie płatne w II (dwóch) ratach przelewem w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni
zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) I rata ..... % ceny tj. kwota wynosząca ............ PLN netto (słownie złotych: .................) wraz z należnym
podatkiem VAT będzie płatne po otrzymaniu prawidłowo wystawionej Faktury VAT oraz protokołu odbioru
dostawy podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Artykułem 4.9,
Lit. a),
b) II rata ............. ceny tj. kwota wynosząca ............ PLN netto (słownie złotych: .................) wraz z należnym
podatkiem VAT będzie płatne po otrzymaniu prawidłowo wystawionego protokołu z przeprowadzonego rozruchu
urządzenia podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Artykułem 4.9, lit. b) z zastrzeżeniem
Art. 4 ust.8

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wraz z ofertą Wykonawca
składa, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
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nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa się w formie pisemnej.
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu 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 ustawy,
3) 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 – dokument potwierdzający dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
• w pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
• w pkt. 2) - składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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 powyżej 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 – z zachowaniem, odpowiednio, terminów, o których mowa w pkt powyżej Wymóg co do
terminów wystawienia dokumentów określonych w pkt.powyżej stosuje się odpowiednio.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w pkt.1),
składa dokument, o którym mowa w pkt powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. 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
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właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt
2.2.1.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane
są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, inne niż oświadczenia, o których mowa, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) dokument zawierający
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert, na kwotę minimum 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych)
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 powyżej 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 – z zachowaniem, odpowiednio, terminów, o których mowa w pkt powyżej Wymóg co do
terminów wystawienia dokumentów określonych w pkt. powyżej stosuje się odpowiednio.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane
są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, inne niż oświadczenia, o których mowa, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
o których mowa powyżej Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności:
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a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) 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.
Zamawiający wymaga załączenia tego zobowiązania do oferty – załącznik nr 6 do SIWZ.
Oświadczenia wymienione w punkcie powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w
oryginale.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, obok dokumentów składanych dla potwierdzenia spełniania warunków:
3.1. składa jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) tych podmiotów – wraz z ofertą
3.2 na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt VIII A. pkt 1 przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII A. pkt 2.2
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) oraz ust. 5 pkt 1).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) 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 zostały wykonane potwierdzający wykonanie:
Co najmniej 2 (dwie) dostawy tabletkarki rotacyjnej dla zastosowań w tabletkowaniu proszków ceramicznych
o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto (jeden milion dwieście tysięcy złotych) każda [dla
dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 200 000,00 PLN brutto każda
wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów] oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.
Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
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 powyżej 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 – z zachowaniem, odpowiednio, terminów, o których mowa w pkt powyżej Wymóg co do
terminów wystawienia dokumentów określonych w pkt. powyżej stosuje się odpowiednio.
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Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane
są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, inne niż oświadczenia, o których mowa, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
o których mowa powyżej Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) 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.
Zamawiający wymaga załączenia tego zobowiązania do oferty – załącznik nr 6 do SIWZ.
Oświadczenia wymienione w punkcie powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w
oryginale.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, obok dokumentów składanych dla potwierdzenia spełniania warunków:
3.1. składa jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) tych podmiotów – wraz z ofertą
3.2 na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt VIII A. pkt 1 przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII A. pkt 2.2
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) oraz ust. 5 pkt 1).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
INS/KAT-4/2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.5.2018 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.5.2018 - 10:45
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

VI.3) Informacje dodatkowe
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo
zamówień publicznych.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń
wymienionych w rozdziale VI, VII, VIII (w tym VIII A) oraz VIII B) oraz XII.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:
Pisemnie.
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy.
Lub na adres e-mail: ins@ins.pulawy.pl .
Lub telefaks - nr 081 473 17 48.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę
umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę
umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Katarzyna Kuszyk katarzyna.kuszyk@ins.pulawy.pl 
fax.: 081 473 17 48.
5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/BIP/ Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również
inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.
1. Przygotowanie oferty:
1. Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową netto, podatek
VAT, cenę brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, oświadczenie o
okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a
także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz wysokość
oczekiwanej zaliczki.
2) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 (tj. „zobowiązanie podmiotu trzeciego”),
rozdziale VII pkt. 2 (tj. „procedura self-cleaning”) oraz rozdziale VIII pkt. 1 (tj. „JEDZ)
3) dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz zgodnie z pkt. X. 2) – 5) SIWZ
4) Ofertę techniczną o zawartości określonej w pkt 6 specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do
SIWZ.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

mailto:ins@ins.pulawy.pl
mailto:katarzyna.kuszyk@ins.pulawy.pl
http://www.ins.pulawy.pl/BIP/
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6) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na
wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu zamówienia podanej
w ofercie wraz z należnym podatkiem VAT.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż
do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. Dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 4) winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty winny być
podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną
przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną
przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, o
którym mowa w ppkt 5), 6) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed
notariuszem
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
Podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
10. Ofertę należy przygotować w jednym egzemplarzu.
2. Oferta wspólna:
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał przekazania kopii (potwierdzonej za zgodność z
oryginałem) umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie konsorcjum lub spółki cywilnej,
podpisanej przez wszystkich partnerów lub wspólników przy czym termin, na jaki została zawarta umowa
konsorcjum lub spółki cywilnej nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem
wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
4. W przypadku skorzystania z podwykonawcy/ów, Wykonawca:
4.1. ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców;
4.2. ma obowiązek wypełnić część II sekcja D jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
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4.3. ma obowiązek złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) podwykonawcy.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być powierzone
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całość zamówienia.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tejże Ustawy (art.
179–198).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
podstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
4. Termin do wniesienia odwołania w zależności od zaskarżonej czynności określają przepisy art. 182 ust. 1 – 4
ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
24-110 Puławy
Polska
E-mail: ins@ins.pulawy.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2018

mailto:ins@ins.pulawy.pl

