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1.1 Nazwa i adres zamawiaj ącego  
 
Gmina Popów 
Zawady, ul. Częstochowska 6 
42-110 Popów 
Strona WWW: www. gminapopow.pl 
E-mail: ug@gminapopow.pl 
Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 
Telefon/fax: 034 3177067  

1.2 Tryb udzielenia zamówienia  
 
przetarg nieograniczony, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
1.3 Opis przedmiotu zamówienia  
 
1.  Przedmiotem zamówienia s ą:  Zagospodarowanie terenu Kalwarii W ąsosz Górny gminie 
Popów  

Wspólny  Słownik Zamówień (CPV)   

45111220-6/Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45112210-0/Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112600-1/Wycinanie i napełnianie 
45112711-2/Roboty w zakresie kształtowania parków  
45233162-2/Ścieżki piesze 
45233340-4/Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego  
45223822-4/Gotowe części składowe 
   
2.  Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową i przedmiarem robót, oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Uwaga: należy wykonać wszystkie roboty określone łącznie w/w dokumentami. 
3.  Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, oraz na 
zasadach określonych w  niniejszej SIWZ. 

1.4 Termin wykonania zamówienia  
Termin wykonania zamówienia:  do 30.07.2011 
 

1.5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki: 
 

1.1.Posiadają uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie : to jest w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia 
odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tzn. wykonali dwie roboty budowlane, w tym 
przynajmniej jedna o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000,00 złotych polegające na wykonaniu 
zagospodarowania terenu. W tym jedna z wykonanych prac polegających na zagospodarowaniu 
terenu powinna dotyczyć zagospodarowania terenu pod potrzeby turystyczne.  



Uwaga! 
Jako zagospodarowanie terenu pod potrzeby turystyczne należy rozumieć drogę, szlak, ścieżkę, 
obszar leżący lub przechodzący przez tereny o znacznych walorach turystyczno krajoznawczych 
łączących miejscowości lub obiekty stanowiące cel poznania krajoznawczego lub kulturowego 
zagospodarowane dla potrzeb turystyki.  
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, w tym  kierownikiem budowy,:  1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz min 1 osoba z uprawnieniami budowlany w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
w tym posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialność cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę minimum 250.000 zł. 
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 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców dokonana zostanie według zasady – 
spełnia / nie spełnia – na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, 
wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.6 Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu 

A.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 

1)    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych  
w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy PZP,  wg  wzoru zał. nr 2 do SIWZ .  
2) wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat ,dotyczących budowy 
zagospodarowania terenu. Wykaz powinien zawierać rodzaj robót, ich wartość, datę i miejsce 
wykonania. Konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
3)  wskazanie kierownika budowy,  w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,  wraz z 
oświadczeniem, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia. 
4) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę minimum 250.000 zł .  

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.  

B.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24  ust.1 ustawy należy złożyć następujące 
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za  zgodność z oryginałem: 

1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,  wg wzoru zał. 3 do SIWZ       

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                     
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                                
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,                            
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 



1.Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż                          
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                         
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

2.Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców obiegających się wspólnie  o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające,  że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
składa każdy  z wykonawców oddzielnie.  

1.7 Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że osób uprawnionych do porozumiewania 
się z wykonawcami  

Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w języku polskim w formie 
pisemnej oraz faksem – fax. Nr 34 317 70 67 czynny od poniedziałku do piątku                                   
w godz. 7.30-15.30 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami Marcin Zomerfeld tel. 34 34 317 70 67 wew. 224   

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi, wyjaśnienia treści SIWZ zgodnie z  art. 38 ustawy PZP. 
Wszelkie odpowiedzi i modyfikacje SIWZ będą publikowane na stronie internetowej 
Zamawiającego. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na 
adres: 

Urząd Gminy Popów 

Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów. 

Fax: 34 317 70 67 

1.8 Wymagania dotycz ące wadium  
 
Wadium w wysokości 10.000,-zł należy wnieść w terminie do dnia 31.03.2011 r.  do godz. 1000.  
Wadium należy wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy pzp 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego, rachunek 

bankowy: BS Zawady nr konta 94 8259 0004 2000 0000 0013 0007 
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w postaci oryginału  w siedzibie Zamawiającego 
(pokój nr 12 – sekretariat); natomiast kserokopię potwierdzoną za zgodność – załączyć do oferty. 
W tym przypadku treść dokumentu, stanowiącego wadium, nie może ograniczać praw 
Zamawiającego i musi być zgodna z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy pzp. 

1.9 Termin zwi ązania ofert ą 

1.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego 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 3 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. 

1.10 Sposób przygotowania oferty  

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



2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się , 
iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.                                                                                                           
3. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 
za zgodność przez wykonawcę.                                                                                                                      
4.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.                                              
5. Wykonawca wskaże w ofercie te cześć zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom.          
6. Oferta musi zawierać: 
1. Formularz oferty  (zał.  nr 1). 
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał.  nr 2). 
3.Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał.  nr 3). 

4.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
5.Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik) 
6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy 
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów.  

7. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 1.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
8. Harmonogram realizacji zadania (zał. nr 4) i kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną. 
9. Dowód wniesienia wadium 

1.11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Popów,  42-110 Popów, 

Zawady ul. Częstochowska 6, pok. 12 (sekretariat) w terminie do dnia   31.03.2011r. do godziny 
10:00.  

Godziny pracy kancelarii:  od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. 

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

3.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

GMINA POPÓW 

oferta w trybie przetargu nieograniczonego 

Zagospodarowanie terenu Kalwarii W ąsosz Górny gminie Popów  

Nie otwierać przed   31.03.2011r. godz.  10:15. 

4. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 
oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta musi zawierać adres 
wykonawcy. 
      A/ Oferty otworzone  zostaną w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Popów,  

42-110 Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, sala nr 10 w dniu 31.03.2011r.   
o godz. 10:15. 

   B/Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia 
ofert na jego pisemny wniosek. 



 

 

5. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

1/ Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę  
(art.84 ust. 1 ustawy). 

2/ Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 
składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”. 

3/ Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie 
zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

4/ Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 
Koperty  ofert wycofanych nie będą otwierane. 

5/ Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

1.12 Opis sposobu obliczania ceny  

1.Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 
2. Cena musi być podana w złotych polskich liczbą oraz słownie. 
3. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed złożeniem oferty, dokonania szczegółowej analizy 
projektu, przedmiaru, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przeprowadzenia wizji 
w terenie. 

4. Zamawiający wskazuję, że w przypadku, gdy w materiałach przetargowych określono nazwy 
materiałów lub towarów, dla których wskazano producenta krajowego Wykonawca ma prawo 
zastosować inny materiał lub towar równoważny z Unii Europejskiej tj. posiadający równoważne 
parametry techniczne, jakościowe i użytkowe. 

1.13 Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny o fert  

1) Oceny ofert będzie dokonywać będzie komisja przetargowa. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 
ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 
 

L.P. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. CENA  100% 

 

Liczba punktów za cen ę: 
C min  cena minimalna spośród badanych ofert 

C n  cena badanej oferty 

100  współczynnik stały 

(C min/C n) x 100 =     ilość punktów za cenę badanej oferty.  



4) Oferta z najniższa ceną brutto spełniająca warunki i zapisy wymagane niniejszą siwz oraz 
ustawą pzp  zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma 100 punktów. 

5) Pozostałe oferty zostaną ocenione wg powyższego wzoru. 

6) Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków komisji przetargowej zostaną 
zsumowane. Suma punktów uzyskanych za to kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę 
danej oferty. 

7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium oceny ofert. 

8) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.  

 

1.14 Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczneg o 

1. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom występującym wspólnie – Zamawiający 
przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
2. W celu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w siedzibie 
Zamawiającego, w terminie przez niego określonym  
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

4, Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu 
rzeczowo – finansowego przedmiotowego zadania. 

1.15 Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy  

    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości oferty może być 
wniesione  w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy. Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii 
związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zostały zamieszczone w 
projekcie umowy. 

1.16 Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne waru nki umowy albo wzór umowy, je żeli 
Zamawiaj ący wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umow ę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach  
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
3. Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający zakłada możliwość zmiany umowy w następującym 

zakresie: 
- zmiana terminu wykonania robót  w sytuacjach wyjątkowych, spowodowanych siłą    
niezależną od stron umowy, lub z powodu zmiany zakresu robót 
  
- zmiany kolejności wykonywania robót spowodowane warunkami atmosferycznymi lub 
technologią  

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 . 

1.17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia  

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy                                           
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak też postanowień niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
określonych w Dziale VI wymienionej ustawy. 



2.1 Opis cz ęści zamówienia, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza składania ofert cz ęściowych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.2 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawia jący zawrze umow ę ramow ą, jeżeli 
zamawiaj ący przewiduje zawarcie umowy ramowej  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.3 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupeł niających, o których mowa w art.. 67 
ust.1 p. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 p. 3 i 4, je żeli Zamawiaj ący przewiduje udzielenie takich 
zamówie ń. 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7). 

2.4 Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz ą 
odpowiada ć oferty wariantowe, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza ich składanie  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

2.5 Adres poczty elektronicznej lub strony internet owej Zamawiaj ącego, je żeli zamawiaj ący 
dopuszcza porozumiewanie si ę drog ą elektroniczn ą 

Na podstawie art. 27. ust.1 ustawy Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą 
elektroniczną. 

2.6 Informacje o walutach, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy 
Zamawiaj ącym, a Wykonawc ą 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

2.7 Jeżeli Zamawiaj ący przewiduje aukcj ę elektroniczn ą: 

a) informacj ę o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej, 

Nie dotyczy. 

b) wymagania dotycz ące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wy magania 
techniczne urz ądzeń informatycznych, 

Nie dotyczy. 

c) informacj ę, które spo śród kryteriów oceny ofert b ędą stosowane w toku aukcji 
elektronicznej, 

Nie dotyczy. 

2.8 Wysoko ść zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu, je żeli Zamawiaj ący przewiduje ich 
zwrot  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy pzp 

3. Na podstawie art. 36 ust. 5 Zamawiaj ący mo że zastrzec w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, która cz ęść lub cało ść zamówienia nie mo że być powierzona 
podwykonawcom.  

Nie dotyczy 


