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SPECYFIKACJA   

 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice” 

 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. 
Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy 
wyborze najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z póżn. zm.) 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych do opublikowania i zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w 
siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
zamawiającego www.bip.branice.pl 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z posesji osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i osób 

prowadzących działalność gospodarczą. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia 

dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 4055 m² 

oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 7 762 

m². Łączna ilości odpadów zawierających azbest ok. 11 817 m². 
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Wykonanie powyższego zadania powinno być zrealizowane według zasad 
określonych w obowiązujących przepisach i procedurach w zakresie postępowania z 
wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. 
Zadanie jest wspófinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Zamawiający zastrzega, że realizacja 
umowy z Wykonawcą, jest uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 7 
do SIWZ. 
Podane ilości są wartościami szacunkowymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie 
Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z 
demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających 
azbest z właścicielem danej nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać 
ukończona do dnia 15-10-2013 r. 
Po każdym dokonanym demontażu lub odbiorze odpadów wraz z ich 
unieszkodliwieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania 
odpadu na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo) oraz 
wystawi oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych przepisów, a teren 
został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. Oświadczenie 
powinno zostać parafowane przez właściciela nieruchomości. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV): 
45262660-5 – usuwanie azbestu 
90650000-8 – usługi usuwania azbestu 
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych . 
Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących. 
Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
do 15-10-2013 r. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia 
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 
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2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki 
określone w pkt 1 mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców 
nie może podlegać wykluczeniu. 
 
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 
formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych 
przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 
 
Wykonawca zobowi ązany jest zło żyć oświadczenie o spełnianiu warunków 
okre ślonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie ń publicznych - załącznik  
nr 2  
Wykonawca zobowi ązany jest zło żyć oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia - załącznik nr 3 
 
W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z pos tępowania o udzielenie 
zamówienia z Art. 24 ust. 1 Pzp wykonawca składa na stępujące dokumenty: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 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,  
 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubieg ających si ę wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi by ć złożony przez ka żdego 
wykonawc ę. 
 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubieg ających si ę wspólnie o 
udzielenie zamówienia musi by ć załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 
ust. 2 ustawy prawo zamówie ń publicznych. 
 
Wykonawca powołuj ący si ę przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
post ępowaniu na potencjał innych podmiotów, które b ędą brały udział w 
realizacji cz ęści zamówienia, przedkłada tak że dokumenty dotycz ące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o kt órych mowa: 
1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
    a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
    b) 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, 
   c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
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Dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 1) lit. a i c , powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Dokument, o którym mowa wyżej w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, w przypadku pkt 1) 
lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj ącego warunku posiadania 
przez wykonawc ę uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 
jeżeli przepisy  prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania, zamawiaj ący żąda: 
 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga 
posiadania ważnego zezwolenia odpowiedniego organu na wytwarzanie, zbieranie i 
transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 41 lub 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia: 

� Decyzji Marszałka Województwa zatwierdzającej Wykonawcy (Podwykonawcy) 
program gospodarki odpadami, obejmujący wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
(w tym zawierających azbest) lub zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa 
w                                                                              art. 45 ust. 6 (będącego 
jednocześnie zezwoleniem na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 8) 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2013 poz. 21) . 

� Zezwolenie Wykonawcy (Podwykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów niebezpiecznych. 

� Decyzja dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady 
zawierające azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez 
składowanie. 

 
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj ącego warunku posiadania 
przez wykonawc ę niezbędnej wiedzy i do świadczenia zamawiaj ący żąda : 
 
Wykazu wykonanych prac w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 
Wykaz musi zawierać dwa zadania o wartości powyżej 5 000 zł każde. 
Wykazane prace muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że te prace zostały 
wykonane należycie załącznik nr 4 do SIWZ – Do świadczenie zawodowe 
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W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj ącego warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiaj ący żąda : 
 
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, że przy 
wykonywaniu zamówienia będzie uczestniczyła co najmniej 1 osoba odpowiedzialna 
za kierowanie robotami budowlanymi oraz co najmniej 2 osoby przeszkolone do 
wykonywania prac polegających na likwidacji azbestu zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SIWZ . 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą 
uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
 
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj ącego warunku znajdowania 
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie 
zamówienia, zamawiaj ący żąda : 
 
Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej 
 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubieg ających si ę wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagane o świadczenia i dokumenty musz ą być 
złożone przez tego wykonawc ę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w 
post ępowaniu w w/w zakresie. 
 
Wykonawca ubiegaj ący si ę o zamówienie publiczne zobowi ązany jest: 
1. Wypełnić druk „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku 
załączonego przez Urząd Gminy w Branicach. (załącznik nr 1)  
2. Wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
3. Sporządzić "Kosztorys ofertowy" wg załączonego przez Zamawiającego wykazu 
nieruchomości objętej zamówieniem. Cena brutto ustalona na podstawie przedmiaru 
robót będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe oferenta za przedmiot zamówienia. 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii 
dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 
 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie. 
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WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI 
 
Adriana Wiewiórka, biuro na parterze, tel. 77 4868250 
 
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
Nie wymagane. 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, których oferta 
odpowiada zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i spełnia 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 
Ofertę stanowi druk „OFERTY” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi 
dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. 
Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać: 

• druk: „OFERTA” z załącznikami, 
• oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy. 
W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem 
umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
pełnomocnictwa. 
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 
W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, 
muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.). 
 
Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, któr a będzie zaadresowana 
na adres zamawiaj ącego Urz ąd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140  
 
 

 



ZP.OŚ.271.1.2013 „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice” 

 
Branice i oznaczona: OFERTA NA: „ Unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Branice” 
 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i 
adres wykonawcy. 
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 
 
Termin składania ofert upływa dnia 05-06-2013 r. do godz. 10.00 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 20 Sekretariat. 
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05-06-2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie 
zamawiającego w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 
 
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy wg zał ączonego przez 
Zamawiaj ącego wykazu nieruchomo ści obj ętej zamówieniem 
Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego i 
stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianom. 
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT 
wykonawca powinien się zwrócić na piśmie do zamawiającego w celu ich 
wyjaśnienia, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ 
Tylko w PLN 
 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW 
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich 
wagami: 
kryterium cena ryczałtowa                         waga 100 % 
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Oferty oceniane będą punktowo. 
Oferta z najniższą ceną uzyskuje 100 pkt . 1 % odpowiada 1 pkt. 
Punkty będą przyznawane według następujących zasad : KRYTERIUM = cena 
 
 
                                najniższa cena oferowana brutto x waga ceny 
Ilość punktów =    --------------------------------------------- ------------------      x 100 
 
                                cena badanej oferty brutto 
 
 
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą którego oferta będzie najkorzystniejsza. 
O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia.  
 
INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Zamawiający stawi się w celu podpisania umowy w terminie wyznaczonym w piśmie 
skierowanym do wykonawcy. 
 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Nie wymagane. 
 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  
 
Wzór umowy, który stanowi zał ącznik Nr 6. 
 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1) Środki ochrony prawnej określone w art.179 –182 przysługują wykonawcom, jeżeli 
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt.5. 
3) Środkami ochrony prawnej są : 
- odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności 
zamawiającego zgodnie z art..180 ust.2 pkt.2,3 i 4. 
 
SPORZĄDZIŁA: 24-05-2013 r.                                    ZATWIERDZAM 
   
            Adriana Wiewiórka 
 


