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Ogłoszenie o zamówieniu 

Roboty budowlane 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska” 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADŁÓW 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398570 

1.5) Adres zamawiającego 

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 3 

1.5.2.) Miejscowość: Radłów 

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-331 

1.5.4.) Województwo: opolskie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski 

1.5.7.) Numer telefonu: 0343599005 

1.5.8.) Numer faksu: 0343599005 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radlow.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl 

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - 

jednostka samorządu terytorialnego 

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: 

 

Zamówienia publicznego 



2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: 

 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska” 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caff96d9-e2c3-11eb-b885-f28f91688073 

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110519/01 

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-12 06:12 

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003276/02/P 

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 

 

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa 

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 

ustawy: Nie 

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej: Tak 

2.15.) Nazwa projektu lub programu 

 

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania " Wsparcie 

inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lyb rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii" w ramach działania " 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objetego PROW na lata 2014 - 2020 

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną 

 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej: Tak 



3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl 

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W 

postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, 

dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem 

przetargi@radlow.pl. 

 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do 

komunikacji”. 

 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 

MB. 

 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

 

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego 

modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: 

Nie 

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: 

 

polski 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 



przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” niniejszym podaje 

istotne informacje o zasadach oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach związanych z 

przetwarzaniem przez Gminę Radłów – Urząd Gminy Radłów danych osobowych. 

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Radłów z siedzibą w przy ul. Oleskiej 3, 46-331 Radłów, 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych w Urzędzie Gminy Radłów , kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd 

Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów, e-mail iod@radlow.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu 

związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

w m. Kolonia Biskupska” 

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ”ustawa Pzp”, 

5. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wyznaczonym w/w ustawą, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli właściwe dla danego stosunku umownego przepisy regulują 

odmiennie okresy dochodzenia roszczeń, wynikających z wykonywania umowy, okres 

przechowywania obejmuje cały ten czas. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp, 

7. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 



*) - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**) – Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPŚ.271.7.2021 

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania: Nie 

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu 

zamówienia: Nie 

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kolonia Biskupska ul. 

Tartakowa o długości 288,00 m o szerokości jezdni 5,0 m wykonanej z nawierzchni bitumicznej . 

Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi: 

- roboty rozbiórkowe, 

- wykonanie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej i istniejących studni rewizyjnych, 

- wykonanie wpustów ściekowych, 

- ułożenie krawężników i obrzeży, 

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów, 

- wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji chodnika i zjazdów: 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ( AC16W 50/70) o gr. 6 cm warstwa wiążąca – 1482,9 

m2, 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ( AC 11S 50/70) o gr. 4 cm warstwa ścieralna – 1455,0 

m2, 



- wykonanie i utwardzenie poboczy. 

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa łamanego 

naturalnego bazaltowego lub granitowego 

 

Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w przedmiarze robót, 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia. 

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 

 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne 

usługi lub roboty budowlane: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert 

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert: 

- wysokość ceny ofertowej - 60% 

- długość gwarancji - 40% 



 

Punktację przyznaje się według następującego wzoru: 

 

liczba punktów = (Cn/Cb) x 60 + (Gb/Gn) x 40 

 

gdzie: Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena rozpatrywanej oferty 

Gb – gwarancja rozpatrywanej oferty, Gn – najdłuższa gwarancja spośród ofert nieodrzuconych 

Wykonawca podaje długość gwarancji w pełnych miesiącach na formularzu ofertowym. Gwarancja 

musi się mieścić w zakresie od 36 do 72 miesięcy. W przypadku podania wartości wyższej 

zamawiający uznaje że długość gwarancji wynosi 72 miesiące 

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.4.) Rodzaj kryterium: 

inne. 

4.3.5.) Nazwa kryterium: długośc gwarancji 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub 

stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

Art. 109 ust. 1 pkt 5 

 

Art. 109 ust. 1 pkt 6 

 

Art. 109 ust. 1 pkt 7 

 



Art. 109 ust. 1 pkt 8 

 

Art. 109 ust. 1 pkt 9 

 

Art. 109 ust. 1 pkt 10 

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

• nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

• spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań 

4) zdolności technicznej lub zawodowej lub finansowa - Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli 

wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno- 

asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 1000.00 m2 a wartość jednego zadania z zakresu 

wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej jest nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto. 

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z uczestników 

konsorcjum lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - 

doświadczenia w/w podmiotów nie sumuje się 

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ 

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych 

środków dowodowych: 

 

• oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 



potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 

Załącznik nr 3 do SWZ; 

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

• nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

• spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań 

4) zdolności technicznej lub zawodowej lub finansowa - Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli 

wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno- 

asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 1000.00 m2 a wartość jednego zadania z zakresu 

wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej jest nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto. 

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z uczestników 

konsorcjum lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - 

doświadczenia w/w podmiotów nie sumuje się 

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 

• oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 

Załącznik nr 3 do SWZ; 

 

• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 



6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie 

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z 

realizacją zamówienia: Nie 

SEKCJA VIII – PROCEDURA 

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-29 09:00 

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:00 

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni 


