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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.budzyn.pl

Budzyń: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY
BUDZYŃ
Numer ogłoszenia: 108196 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budzyń , ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń, woj. wielkopolskie, tel. 067 2843201,
faks 067 2843313.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.budzyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA
TERENIE GMINY BUDZYŃ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEBUDOWA DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY BUDZYŃ Realizacja robót budowlanych - drogowych przewidziana jest
do wykonania w miejscowościach: Dziewoklucz, Budzyń, Kąkolewice, Podstolice Przewidziane zakresy
prac (robót drogowych ) do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: Zad. Nr I. Przebudowa drogi gminnej
nr 201531P w Dziewokluczu. 1.Roboty pomiarowe z inwentaryzacją powykonawczą na długości 0,47km
2.Roboty przygotowawcze, ziemne, oczyszczenie rowu, przepusty drogowe plantowanie terenów
zielonych. 3.Profilowanie istniejącej nawierzchni do wykorzystania jako podbudowa z zagęszczeniem i
skropieniem asfaltem: 2.086,03m2 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1, grubość
warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4,0cm - 2.081,53m2 5.Nawierzchnie z mieszanek mastyksowogrysowych (SMA) dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4,0cm - 2.035,03m2 6.Wykonanie
nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR 1 - 21,93Mg 7.Inne prace zgodnie z
przedmiarem robót. Zad. Nr II. Przebudowa / remont drogi gminnej w Budzyniu ( przy ul. Leśnej) 1.Roboty
przygotowawcze, ziemne, plantowanie terenów zielonych. 2.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
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gr. 10cm po zagęszczeniu, skropienie podbudowy asfaltem - 258,86m2 3.Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych dla KR2 (grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm - 227,50m2
4.Wykonanie nawierzchni z mieszanki miner-asfalt. dla KR2 na zjazdach - 3,27Mg Zad. Nr III.
Przebudowa / remont drogi gminnej Nr 201543P w Kąkolewicach 1.Roboty przygotowawcze , oczyszczenie
nawierzchni. 2.Wykonanie remontu cząstkowego mieszanką mineral.- bitum. na gorąco - 39,38Mg
3.Ułożenie nawierzchni z mieszanek miner-asfalt. dla KR2 (grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu
5cm - 1.050,00m2) Zad. Nr IV. Przebudowa / remont drogi wewnętrznej (ciąg pieszo - jezdny) w
Podstolicach 1. Roboty pomiarowe z inwentaryzacją powykonawczą na długości 0,12km 2. Roboty
przygotowawcze, ziemne, plantowanie, obsianie trawą. 3. Ustawienie krawężników betonowych 12x25cm 247,00mb 4. Wykonanie warstw odcinających z piasku (gr.10cm) i podbudowy z mieszanki betonowej B7,5 (gr. warstwy 20,00cm) - 420,00m2 5. Wykonanie zjazdów na podbudowie betonowej 6. Nawierzchnie
jezdni z kostki brukowej - betonowej (kostka inwestora), układane na podsypce cementowo - piaskowej na
pow. 420,00m2 7. Nawierzchnie na zjazdach z kostki brukowej - betonowej (kostka inwestora), układane
na podsypce cementowo - piaskowej na pow. 24,00m2 Wszystkie elementy podwyższające
bezpieczeństwo i standardy jakościowe wykonane w nowoczesnej technologii, spełniające wymogi
zapisane w obowiązujących przepisach dotyczących: budowy, przebudowy dróg gminnych. Ponadto
przedmiotem zamówienia objęte jest: - Wykonanie kosztorysów powykonawczych , dokumentacji
technicznej powykonawczej (dla wszystkich zadań Nr I, II, III, IV) - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej
(inwentaryzacji) wszystkich prac, łącznie z zatwierdzeniem ich przez odpowiedni z uwagi na lokalizację
robót urząd geodezji i kartografii (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Chodzieży, ul. Wiosny Ludów l ) Dokumentacja geodezyjna tylko dla zadań Nr I i IV Cena za sporządzenie
dokumentów powykonawczych powinna być wkalkulowana w pozycje jednostkowe zawarte w kosztorysach
ofertowych w/w zadań. Całość prac należy wykonać w oparciu o posiadane przez inwestora szczegółowe
projekty budowlane/wykonawcze (branża drogowa ) Nazwy własne, które pojawiają się w przedmiarach
robót, określają minimalny standard jakościowy materiału lub urządzenia przyjętego do wyceny. UWAGA:
zaproponowane w ofercie elementy - materiały powinny być takie same lub równoważne i odpowiadać
parametrom technicznym, funkcjonalnym i użytkowym narzuconym przez zamawiającego w przedmiarach i
projekcie budowlanym. Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w trakcie realizacji robót
badań sprawdzających grubość i nośność wykonanej podbudowy oraz parametry ułożonych warstw
nawierzchni: wyrównawczej, ścieralnej. ( Badania na koszt Inwestora) Szczegółowy zakres rzeczowy robót
do wykonania określają: 1) przedmiary (kosztorys ślepy/ofertowy) robót 4kpl.(branża drogowa ) Suma
wartości jednostkowych, wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach robót w załączonym kosztorysie
musi stanowić wartość końcową, zapisaną na druku oferty 2) projekty budowlane/wykonawcze 4kpl.
obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Oryginały w wersji papierowej projektu technicznego są do wglądu u Zamawiającego, Przedmiot
zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy..
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II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest
następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z wydanej decyzji i obowiązującej umowy. 2.W
przypadku (konieczności) udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót dodatkowych nieobjętych
zamówieniem podstawowym mają zastosowanie przepisy art. 67. ust. l, pkt 5 PZP. Wykonawca takich
prac zobowiązany jest wykonać je przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrów i standardów, po podpisaniu przez obie strony umowy ustalającej zakres rzeczowy,
finansowy i termin wykonania. 3.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone
kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
4.Zamawiający dopuszcza w okresie 3 lat od podpisania umowy, udzielenia niezbędnego,
uzasadnionego zamówienia uzupełniającego, zgodnie z przepisami zapisanymi w art. 41, pkt. 15 i art. 67
ust. l pkt 6 ustawy PZP. Określa się dopuszczalną wartość zamówienia uzupełniającego w ramach
realizowanego zadania (usługi, roboty budowlane) do 20% wartości umowy podstawowej,
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8,
45.23.30.00-9, 45.23.33.30-1, 45.23.32.53-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanowił wadium dla prowadzonego postępowania.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Należy załączyć kopie uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa
nakładają taki obowiązek ich posiadania.Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Realizowali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i
wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączenia dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną o podobnym zakresie i wartości
zamawiający uzna budowę, przebudowę, remont lub rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej
(bitumicznej). Wartość całkowita jednego zadania to kwota min. 250.000,00zł złotych brutto.
(dwieściepięćdziesiąttysięcyzłotych00/100). Roboty należy udokumentować referencjami
inwestorów zadań lub kopią protokołu odbioru. W celu potwierdzenia powyższego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4
do SIWZ. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
oceni zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują sprzętem budowlanym, środkami transportu i urządzeniami technicznymi w ilościach i
o parametrach niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z nakładami kosztorysu
ofertowego, projektem budowlanym i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz podadzą
informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Przez niezbędny potencjał
sprzętowy należy rozumieć dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej następującym
sprzętem budowlanym, środkami transportu i urządzeniami wymienionymi w poniższej tabeli:
(oświadczenie wg wzoru Wykonawcy) Lp. Wyszczególnienie Minimalna liczba jednostek 1
Rozkładarka mas bitumicznych 1 szt. 2 Walce samojezdne stalowe gładkie 1 szt. 3 Walec
samojezdny ogumiony 1 szt. 4 Równiarka 1 szt. 5 Koparki i/lub koparko-ładowarki 1 szt. Opis
dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z
formułą (spełnia - nie spełnia).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują lub będą dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą
(posiadającymi) uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (t.j. Dz.U z 2006r nr 156, poz.1118 ze zm. ) do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie budowy dróg (osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia) W celu
potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (Potencjał kadrowy) i załączyć kserokopie uprawnień oraz
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aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej
izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Opis
dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z
formułą (spełnia - nie spełnia).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Opis dokonywania oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
z

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

z

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami

z

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych

za

świadczenie

usług,

kontrolę

jakości

lub

kierowanie

robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
z

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
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należy przedłożyć:
z

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

z

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

z

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

z

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

z

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert

z

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert

z

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=108196&rok=20...

2012-04-05

Strona 7 z 8

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
z

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

z

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

z

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=108196&rok=20...

2012-04-05

Strona 8 z 8

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie
zmiany całkowitej wartości zadania powstałej na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w
trakcie realizowanego zamówienia. Podstawą do tego będzie zmiana obowiązujących przepisów prawnych
w tym zakresie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.budzyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Budzyń,
ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (bezpłatnie na wniosek) lub osobiście w UG Budzyń, pok. nr8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2012
godzina 11:30, miejsce: Sekretariat w Urzędzie Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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