
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Postępowanie na budowę instalacji klimatyzacji w budynku Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego Sp. z o.o. w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: K-PFP Sp. z o.o

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871723445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 38

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kpfp.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpfp.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Celem działalności Spółki jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz
rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko–pomorskieg

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:

Postępowanie na budowę instalacji klimatyzacji w budynku Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego Sp. z o.o. w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9cd198f-81ad-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015905/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10 16:24

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015889/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego Sp. z o.o. w Toruniu

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: Nie

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: zamowienia@kpfp.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie da-nych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć
zainstalowany na kompute-rze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista
SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.

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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.204.1.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Kujawsko-
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 38 w Toruniu.
Zakres zadania obejmuje również montaż jednostek zewnętrznych w postaci agregatów sprężar-
kowo-skraplających na terenie nieruchomości. Prace ziemne obejmują wykonanie m.in. prac in-
stalacyjnych związanych z prowadzeniem zasilania elektrycznego i rurociągów freonowych.
Budynek, na którym będą prowadzone roboty budowlane jest istniejący i posadowiony na terenie
zabytkowego zespołu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia. W związku z powyższym ko-
nieczne jest zapewnienie ochrony ekspozycji ww. budynku. Budynek jest użytkowany przez cały
rok. Wnętrze budynku zostało poddane remontowi i malowaniu ścian. Ściany zewnętrzne budyn-
ku nie posiadają ocieplenia i wykonane są z cegły pełnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 85 dni

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: Sposób oceny ofert: Kryterium cena oferty – waga kryterium
60%Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kry-terium
„Cena brutto” wyliczonych wg wzoru: Cmin C =………………………. x 100 x 60% (waga w kryterium
cena) Cbad C wartość punktowa – liczba punktów, jaką uzyska oferta za kryterium Cmin - najniższa
cena spośród złożonych ofert nieodrzuconych Cbad – cena oferty badanej Kryterium rękojmi (R) -
waga kryterium 40%Zamawiający ustala minimalny i maksymalny okres rękojmi. Minimalny okres
rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny okres rękojmi na 72 miesiące. W przypadku
zadeklarowania w formularzu ofertowym okresu rękojmi powyżej 72 miesięcy do obliczenia punktacji w
kryterium okresu rękojmi Zamawiający przyjmie okres 72 miesiące. Oferowany okres rękojmi
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w treści Formularza ofertowego. Okres rękojmi Wykonawca
zobowiązany jest podać w miesiącach. W sytuacji, w której Wykonawca nie wpisze okresu rękojmi
dłuższego niż 36 miesięcy uznaje się, że zaoferowano okres minimalny, zgodny z SIWZ - czyli 36
miesięcy. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kry-
terium „Cena brutto” wyliczonych wg wzoru: okres rękojmi w ofercie badanej R =…………..
……….................….....................…. x 100 x 40% najwyższy oferowany okres rękojmispośród
złożonych ofert R wartość punktowa – liczba punktów, jaką uzyska oferta za kryterium Liczba punktów
ogółem = C + R

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający ustanawia następujące
minimalne poziomy zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi za-mówienia tj.: co najmniej jedną podobną robotę budowlaną
(dotyczącą wykonania instalacji klimatyzacji) na obiekcie znajdującym się na terenie objętym
ochroną konserwatorską. War-tość wskazanych prac budowlanych wynosi co najmniej 100
000,00 zł brutto.W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, każdy z
Wykonawców składa w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp.
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII składane są przez Wyko-
nawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. b) warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:Zamawiający
ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:−
kierownik robót z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń, posiada-jący
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, dodatkowo posiadający
doświadczenie w realizacji robót budowlanych nad realizacją robót budow-lanych w budynkach
wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z ustawą o ochronie za-bytków, przez co najmniej 18
miesięcy− kierownik robót z uprawnieniami sanitarnymi bez ograniczeń, posiadający minimum 3
letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień− kierownik robót z uprawnieniami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
po uzyskaniu uprawnieńUprawnienia, o których mowa wyżej obejmują uprawnienia wydane na
podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
tech-nicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązu-
jących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
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obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcar-skiej,
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Bu-dowlane (t.
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasa-dach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Eu-ropejskiej (Dz. U. z 2018
r., poz. 2272 z póz. zm.).Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku
wymienionych spe-cjalności.W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu,
każdy z Wykonawców składa w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp.
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII składane są przez Wyko-
nawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

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:
c) w celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia - wykonawcy składają na-stępujące
podmiotowe środki dowodowe:− zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 Rozporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415), żąda
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadcze-niu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postę-powania wskazanych przez
zamawiającego.− oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wska-zanych
przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publicz-ne tytułem środka
zapobiegawczego,, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Środki dowodowe składane wraz z ofertą:a) oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów se-lekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniają-cych zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej,
także oświad-czenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów se-lekcji,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.Środki dowodowe, składane na wezwanie
Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ustawy Pzp: Stosownie do treści art. 274 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, które-go oferta została najwyżej oceniona do złożenia
następujących podmiotowych środków dowo-dowych:a) w celu wykazania minimalnych zdolności,
określonych w Rozdziale XI ust. 1 lit. a) SWZ wezwani Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wykazu
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
dzia-łalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miej-sca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załą-czeniem 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 wyko-nawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wyko-nywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
wykaz dotyczy robot budowlanych, w któ-rych wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.b)
w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale XI ust. 1 lit. b) SWZ wezwani
Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzial-nych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wy-kształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
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także zakresu wyko-nywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
oso-bami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego składane są przez wykonawców
wspólnie, z wyjątkiem środków potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. w tym zakresie
każdy z Wykonawców każdy z wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą
stron umowy.2. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć
będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu
umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami,
urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o
niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności
takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;2) jeżeli zmiana
umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która
spowodowana będzie :a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
założonym harmonogramem ich prowadzenia, co z kolei ma wpływ na termin zakończenia
realizacji przedmiotu umowy,b) w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy
na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac
niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, usług lub dostaw;c) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w
szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron;d) wystąpieniem innych przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą:- nieterminowego
przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;- wstrzymania robót przez Zamawiającego;z
zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności.;3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości
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wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie : - zmianą terminu wykonania prac
przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub
obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, - zmianą stawki podatku VAT
( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie ); 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany
składu osobowego zespołu kierowników robót nadzorującego inwestycję ze strony
Wykonawcy(zmiana ta wymaga aneksu) Zmiana w zakresie kierowników robót jest
dopuszczalna tylko w wypadku zastępstwa przez personel który posiada stosowne uprawnienia.
3. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym
wpływ na terminy wykonania,- uzasadnienie zmiany,- obliczenia uzasadniające ewentualną
zmianę wynagrodzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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