Radom, dnia 30.11.2015 r.
L.dz. ZUK.5034.15.JP
Nr sprawy PN/2/2015

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę paliw płynnych na potrzeby
ZUK w Radomiu na rok 2016
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 30.11.2015 na:
1. Stronie BZP na stronie http:// www.portal.uzp.gov.pl nr ogłoszenia 175659-2015
oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.zuk.radom.pl
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego przy ul. Sucha 15 ; Radom

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom, woj.
mazowieckie, tel. 048 3310273, faks 048 3310274.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby
ZUK w Radomiu na rok 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest zakup paliw płynnych do maszyn, urządzeń i środków transportowych dla Zakładu
Usług Komunalnych w Radomiu w następujących ilościach: a. etylina Pb 95 w ilości 6.000 litrów b. olej
napędowy ON w ilości 53.000 litrów Podane ilości są orientacyjne i nie są dla zamawiającego
obligatoryjne, dopuszcza się zmiany ilości poszczególnych rodzajów paliwa, zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita wartość
przedmiotu umowy wynikająca z przyjętej oferty.2. Tankowania benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju
napędowego ON będą się odbywać na stacji paliw wykonawcy położonej na terenie miasta Radomia w
odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego przy czym za odległość uznaje się
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najkrótszą trasę jazdy samochodem na w/w odcinku. 3. Paliwa będące przedmiotem zamówienia, będą
spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach. 4. Zakupy
będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika. 5. Wykaz
marek i numerów rejestracyjnych pojazdów będzie załączony do umowy po wyłonieniu Wykonawcy. 6.
Tankowania pojazdów mogą odbywać się o każdej porze doby, w okresie obowiązywania umowy,
dlatego też oferta dostawcy musi wskazywać stację paliw działającą w systemie całodobowym. 7.
Sprzedaż bezgotówkowa, o której mowa w pkt 4 dokonywana będzie na podstawie faktur VAT za dany
miesiąc, (płatnych w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury).
Do każdej z faktur Wykonawca dołączy dokument WZ, akceptowany przez kierowcę, zawierający
wymienione poniżej informacje: - data zakupu, - ilość i rodzaj pobranego paliwa, - numer
rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy, - numer karty drogowej, - cenę za 1 litr sprzedanego
paliwa oraz upust. 8. Zamawiający wymaga aby tankowanie pojazdów odbywało się wyłącznie przez
pracownika stacji a zatankowana ilość winna być wpisana w kartę pojazdu potwierdzona podpisem
pracownika stacji. 9. Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla Zamawiającego dokonywana będzie wg
dziennej ceny sprzedaży, zgodnej z cennikiem aktualnie obowiązującym na stacji paliw Wykonawcy
pomniejszonej o stały rabat (upust) od sprzedaży 1 litra paliwa. 10. Rabat (upust) od dziennej ceny
sprzedaży 1 litra paliwa będzie niezmienny przez cały okres trwania umowy. 11. Każda zmiana ceny
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego, a sprzedający uwzględni podwyżkę ceny paliwa
tylko w takim stopniu procentowym, o jaki wzrosną ceny dostaw do jego stacji. 12. Dopuszcza się
wystawianie faktur częściowych za faktycznie zakupione paliwo po wcześniejszym uzgodnieniu z
Wykonawcą..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

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

o

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą posiadanie aktualnej koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydana na
podstawie przepisów o których mowa w art. 32 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwem
objętym niniejszym zamówieniem
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do
SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być
brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1232).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem
technicznym musi wykazać, że posiada co najmniej jedną stację paliw (punkt dystrybucji
paliw), na terenie miasta Radomia czynną całodobowo usytuowaną od siedziby Zamawiającego
w odległości nie większej niż 5 km przy czym za odległość uznaje się najkrótszą trasę jazdy
samochodem na tym odcinku. Do sporządzenia wykazu stacji można wykorzystać załączony do
SIWZ wzór - załącznik nr 4.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do
SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być
brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nieuzupełnienie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1232)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do
SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być
brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz.1232).

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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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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;
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;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia 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;
wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu na zasoby 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
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:

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;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
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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;
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne): 1) Każdy z
Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP w zakresie wymaganym przez Zamawiającego; 2) Każdy z Wykonawców zobowiązany jest
do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 3) Co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich
łącznie muszą spełniać warunki działu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w
zakresie opisanym przez Zamawiającego; 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 5) Wykonawcy występujący
wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego; 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
będą

wyłącznie

z

podmiotem

występującym

jako

reprezentant

pozostałych.

6.

W

zakresie

nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 7. Złożenie wymaganych oświadczeń lub
dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy
PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży
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wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w
wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminach
określonych

dla

poszczególnych

rodzajów

dokumentów.1.

Oferta

musi

zawierać

następujące

oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony
załącznik nr 1A do SIWZ UWAGA!!! Załącznik nr 1A do SIWZ stanowią integralną cześć oferty i w
związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP 3) Wszystkie
oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale X niniejszej SIWZ; 4) Listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 5)
Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty lub
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo:
1) udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji
tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa złożonych wraz ze
zobowiązaniem) - ze złożonego dokumentu winien wynikać: a) zakres zobowiązania podmiotu
trzeciego, b) rodzaj i zakres udostępnianych zasobów, c) sposób udostępnienia zasobów, d) podmiot,
któremu zasoby zostaną udostępnione, e) charakter stosunku łączącego oba te podmioty, f) okres na,
który podmiot trzeci udostępnia zasoby, g) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wyrządzoną
szkodę, w sytuacji, nieudostępnienia tych zasobów przy realizacji przedmiotowego zamówienia 2) W
przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich
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udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego
podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu
trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w
wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca,
tj. zgodnego z zakresem, w jakim zasoby te są wykorzystywane w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. 3) W przypadku, gdy podmiot udostępniający Wykonawcy swoje
zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1-2, przy czym za udział w
realizacji części zamówienia uważa się każdą formę uczestnictwa podmiotu trzeciego w jego realizacji
(także konsultacje i doradztwo); 4) Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.
2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP 5) Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

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)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy załącznikiem
nr 6 do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.zuk.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług
Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26-600 Radom.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26600 Radom sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: .
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

Dyrektor ZUK
(-) Robert Rutkowski
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