
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y .0 l0 / DZP / 05 / 2 0 Sucha Beskidzka dnia 02.01.2020r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp61 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na:,,Uslugi transportu wewn4trzszpitalnego odpad6w oraz sprzqtania
i utrzymania terenu wok6l obiekt6w Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei

Beskidzkiei"

Kod CPV 90910000-9 Uslugi sprz4tania, Kod CPV 77300000-3 Uslugi ogrodnicze, Kod
CPV: 90610000-6 Uslugi zamiatania ulic, Kod CPV: 90620000-9 Uslugi od6nie2ania,
905 1 14006- uslugi transportu odpad6w.

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri
Publicznych w dniu06Qlhrpoa nr 510,169 , wywieszone na t;blicy ogloszei w
siedzibie Zamawiajqcego w mieiscu publicznie dostqpnym w dniu D6 tll lO r. oraz
na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl w dniu 0 6,O A A,,
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L Dane ZamawiaiEcego.
1.1. Nazwa i adres zamawiajAcego oraz adres strony internetowej zamawiaiacego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-3t-oo
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp,pl
http / / www,zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NlPt SS2-12-7 4-352
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2079 r. po2.1843), zwan4 dalei ,,ustawa", w
trybie przetargu nieograniczonego. Wartost zam6wienia nie przekracza r6wnowartosi kwoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz.U.z2019 r. poz.1843 ze zm.),
Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 Iipca 2016r. otaz Ministra
Przedsiqbiorczo6ci iTechnologii z dnia 16 paZdziernika 2018 roku, w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e 2qdai zamawiajEcy od wykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 201,6r. poz. 1126 oraz D.U. z 77 paidziernrka
2018 r.,poz.1993),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wieh Publicznych (Dz. U. z 2079r. poz. 2453),

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz. U. z 2079r. poz. 2450),

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji {Dz.U. z 2079r.

Nr 1010 z p6i. zmJ
1.5 W niniejszej procedurze przetargowe, Zamawia,ecy bqdzie jednakowo ffaktowal wszystkie

podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalno5ci i przeirzysto6ci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq, aby
oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umorvy.

1.7 Przygotowu.iqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siQ z zawarto6ci4 wszystkich
dokument6w skladajecych siq na SIWZ, kt6re naleZy odczylywai wraz z ewentualnymi
modyfikacf ami i zmianami wnoszonymi przezZamawiai4cego.

1.8. Formularz specyfikac,i istotnych warunk6w zam6wienia iest udostqpniany zainteresowan1rm
oferentom w siedzibie zamawia,Ecego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22, Blok "B", piqtro
IV, oraz na stronie internetowej wwuzozsuchabeskidzka.ol.

Il. Opis przedmiotu zam6wienia
2, l,P ra,e dmiot zam6wi enia.
Przedmiotem zam6wienia jest 5wiadczenie uslug transportu wewnEtrzszpitalnego odpad6w,
kompleksowe sprzqtanie terenu i pielqgnowanie teren6w zielonych wok6l obiekt6w Zespolu
0pieki Zdrowotne.j w Suchej Beskidzkiej.
W celu prawidlowej realizacji pelnego zakresu zam6wienia Wykonawca zapewni
odpowiedni4 ilodi personelu, sprzQtu i 5rodk6w.
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2,2. Szczeg6lowe obowiqzki Wvkonawcy:
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Utrzymywanie czystosci, tadu i estetyki wok6l obiekt6w szpitala (ulic wewnQtrznych, plac6w,
teren6w zielonych, lEdowiska helikopter6w), usuwanie Sniegu i lodu, usuwanie odpad6w
pochodzqcych z oczyszczania ulic wewnqtrznych, plac6w i teren6w zielonych oraz nadmiaru
Sniegu i lodu.
Na utrzymanie teren6w zewnqtrznych sktadajq siq:
- caloroczne bieZEce utrzymanie w czysto6ci i bezpiecznego korzystania nawierzchni i otoczenia:
chodnik6w, parking6w, dr6g dojazdowych i wewnqtrznych, lqdowiska i schod6w na zewnEtrz
budynku szpitala (odSnie2anie, zamiatanie, sprzatanie, odchwaszczanie, utrzymanie czystosci
koszy, usuwanie odpad6w pochodzecych za sprz4tanial
- sezonowa pielqgnacja teren6w zielonych, tj. trawnik6w, klomb6w kwiatowych, nasadzefi
(krzew6w i drzew) poprzez nawoZenie, odchwaszczanie, przycinanie, sadzenie, spulchnianie,
sianie i koszenie trawy wg. potrzeb, grabienie i usuwanie pozostaloSci roSlinnych
- utrzymywanie ciqg6w komunikacyinych, chodnik6w, lqdowiska helikopter6w wraz z dojazdem
w okresie zimowym, w szczeg6lno3ci poprzez usuwanie Sniegu i lodu, posypywanie piaskiem i
Srodkami chemicznymi, a w przypadku duiej iloSci zalegaiqcego Sniegu, ukudniajqcego w
nadmierny spos6b komunikacjg, poprzez jego usuniqcie i wry6z z terenu nieruchomo6ci na
wlasny koszt i wiasnym staraniem wykonawcy. Czynno6ci w ramach odgarniania Sniegu i lodu
oraz posypywania gololedzi piaskiem i Srodkami chemicznymi, bqd4 wykonywane w
wielokrotno6ci wymuszonej przez warunki pogodowe. W czasie opad6w lvykonawca zapewni
taki stopieh ,,czystosci" d169 komunikacyjnych, kt6ry umoiliwia normalne i bezpieczne
korzystanie z nich. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zabezpieczy niezbqdnq
iloS6 piasku i Srodk6w chemicznych, niezbgdnych do posypywania nawierzchni i likwidacji
gololedzi. Piasek bqdzie przechowywany w estetycznych pojemnikach z tworzyw sztucznych,
oznakowanych napisem ,,piasek do akcji zimowei", dostarczonych przez wykonawcq przed
sezonem zimowym i ustawionych w miejscach ustalonych z zamawiajEcym. Po zakoiczeniu
sezonu zimowego wykonawca we wlasnym zakresie usunie pojemnik i pozostaty piasek.

A. Szczeg6lowy zakres kompleksowego sorzatania terenu wok6l obiekt6w szpitala w
Suchej Beskidzkiei i utrzymania teren6w zielonych.
Wykonawca jest zobowi4zany do utrzymania czystosci na powierzchniach wok6l obiekt6w
szpitala w Suchej Beskidzkiej (pochylnie, chodniki, schody, parkingi itp.), o IEcznei powierzchni
15.515 mz a w szczeg6lno6ci do:
- zamiatania,
- usuwania z a n ie czy szczefi i litci,
- usuwania piasku po sezonie zimowym,
- op162niania koszy (1 x dziennie i wg potrzeb),
- uzbrojenia koszy w worki koloru zielonego,
- czyszczenia krawQinik6w, kostki iplyt chodnikowych (w tym odchwaszczanie i usuwanie

glon6wJ,
- utrzymanie czysto6ci wok6l kontener6w,
- mycia daszk6w nad tarasem przed wejSciem 916wnym
- mycia okien i parapet6w zewnqtrznych na poziomie S2,
- mycia parapet6w zewnqtrznych w kuchni (od strony S2),

PielQgnacra teren6w zielonych o lqcznei powierzchni 26.867 mz
Wykonawca zobowiezany iest do:
- koszenia trawnik6w w sezonie w miarq potrzeb,
- grabienia i utylizacji trawy w dniu koszenia,
- renowacii i pielqgnacji zieleni (m.in. sadzenie, dosiewanie, nawoienie, podlewanie,
plewienie, przycinanie drzew i krzew6w, usuwanie samosieiek, cienkich drzewekwrazz
karczowaniem itp. prace ogrodnicze),
- sadzonki, trawq i nawozy dostarcza Zamawiai4cy.

tDziall.] i
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Utrzymanie ptJrty lqdowiska o powierzchni 729 m2
- od5nie2anie plyty l4dowiska , bie2qce usuwanie Snie g\ z plyty 24 h/ dobg
- zamiatanie, odchwaszczanie, usuwanie glon6w
- pielqgnacja nasypu l4dowiska ok. 100 mz

Utrzymanie zimowe dr6g wewnQtrznych, chodnik6w, schod6w i tarasu,
Wykaz d16g objqtych odSnieianiem:
-ulica wok6i parkingu na calei szeroko6ci jezdni
-chodnik do kotlowni, budynku KTS i magazynu rezerw,
-droga dojazdowa i place przed Oddzialem Ratunkowym i magazynem Rezerw
-droga ewakuacfna oraz droga iqczEca Iotnisko z blokiem "A"
-plac manewrowy od S-2 l4cznie z dojazdem do kontener6w
-droga dojazdowa do Stacii Dializ i parking wewnQtrzny
-parking dla pracownik6w (wewnqtrzny)
-plac wok6l prosektorium l4cznie z miejscami parkingowymi (od zaplecza)
-dojazd do parkingu (za kotlowniq)
-dojazd do garaiy karetek pogotowia
-parking za kotlowni4
-miejsca parkingowe przez wejSciem gl6wnym (samoch6d sluibowy, stanowisko dla inwalidy,
przystanek autobusowy)
-miejsca parkingowe przed kotlowniq
- wszystkie chodniki
Zimowe utrzymanie polega na bie24cym od6nie2eniu i uszorstkowieniu - posypaniu piaskiem
dr6g wewnqtrznych. Na drogach i chodnikach dopuszcza sig u2ywanie soli - NaCl za wyjqtkiem
powierzchni wyloionych kostk4 brukowE, na schodach i tarasie Srodka przeznaczonego do
marmunt. Przy opadach ci4glych Wykonawca zobowiqzany jest do regularnego usuwania
Slisko6ci. Po ustaniu opad6w nale2y ponownie drogi i chodniki odSnie2yt i uszorstkowiC.

Warunki wykonywania uslugi:
- od6nie2anie w normalnych oraz bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskich
temperaturach, w czasie zawiei i zamieciJ w systemie wielozmianowym we wszystkie dni
tygodnia,
- w przypadkach naglych zmian pogody rozpoczqcie prac natychmiast,
- w ci4gu dnia systematyczne kontrolowanie w celu bie2qcego usuwania Sliskosci,
- usuwanie sopli ze wszystkich obiekt6w,
- bie24ce oczyszczanie ze 6niegu daszk6w nad wejSciami i tarasem,
- oczyszczanie chodnik6w ze 6niegu i blota wzdtu2 nieruchomo6ci,
- zgarnianie Sniegu, blota Snietnego winno odbywa6 siq w taki spos6b aby nie

, utrudnialo ruchu pieszego ikolowego,
Sniegu nie wolno gromadzii na przej6ciach, przejazdach, mieiscach parkingowych oraz
studzienkach Sciekowych.
Wykonawca zobowiqzuje siq zapewnii warunki bezpieczerlstwa oraz oznakowai pojazd
samochodowy zgodnie z przepisami wynikai4cymi z ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym".
W porze odwilZy wykonawca zobowi4zany iest usuwai wszelkie wylaniajqce siq spod iniegu
6mieci oraz wykonywai pozostale prace porzqdkowe,
W celu wykonania uslugi Zamawial4cy uiyczyWykonawcy pomieszczenia gospodarczego
(wiatal w celu przechowywania narzqdzi do wykonywania uslugi.
Wykonawca zobowi4zany jest do utrzymania porz4dku w w/w pomieszczeniu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 za zawinione szkody powstale w/w pomieszczeniu.
Wyszczeg6lnienie czynno5ci wykonywanych sezonowo:
WIOSNA
- podcinanie krzew6w, galqzi drzew, 2ywoplot6w - wg potrzeb,
- czyszczenie chodnik6w i krawq2nik6w z chwast6w - wg potrzeb,

-t
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- sianie i sadzenie kwiat6w i roSlin jednorocznych,
- zasilanie, plewienie krzew6w, iglak6w, klomb6w - wg potrzeb,
- grabienie li6ci, trawnik6w, zbieranie suchych galgzi i kamieni - na bie2qco,
- usuwanie nieczystoSci i pozostalo5ci ro6linnych.
LATO
- podcinanie krzew6w, galqzi drzew, Zywoplot6w - wg potrzeb,
- koszenie trawy nie rzadziei ni2 dwa razy w miesi4cu (trawniki powinny zawsze wygl4dad
na zadbane),

- grabienie skoszonei trawy,
- czyszczenie chodnik6w z trawy i chwast6w,
- pielQgnacia trawnik6w (odchwaszczanie, nawo2enie - wg potrzeb),
- pielqgnacja klomb6w, podlewanie kwiat6w - wg potrzeb,
- usuwanie nieczysto6ci i pozostalo6ci roSlinnych.
IESIEN
- grabienie i zbieranie liSci, suchych galqzi - na bie24co,
- przycinanie drzew, krzew6w, 2ywoplot6w - wg potrzeb,
- usuwanie nieczysto3ci i pozostaloSci roSlinnych.
ZIMA
- odSnieZanie terenu wok6t obiekt6w szpitala, wg okre5lonej przez wykonawcQ technologii
[chodniki, place, ulice wewnqtrzne, podjazdy, parkingi pracownicze, lEdowisko i dojazd do
niego),

- usuwanie sopli z dach6w obiekt6w szpitala - na bieZqco,
- usuwanie Sniegu z daszk6w nad wejSciami do obiekt6w szpitala - na bie2eco,
- usuwanie nieczysto6ci i pozostaloSci roSlinnych,

B, Szczeg6lowy zakres transportu wewn4trzszpitalnego realizowanego
w Szoitalu w Suchej Beskidzkiei:

Transport -odpad6w:
Transport wewnqtrzny odpad6w winien odbywai siq zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 05 paZdziernik 2017r. w sprawie szczeg6lowego postqpowania z odpadami
medycznymi (D.U.2077,po2.1975) oraz obowi4zujqcymi u Zamawiajqcego standardami, iak
r6wnie2:
- selektywne zbieranie spakowanych odpad6w z oddzial6w szpitala i przychodni

specjalistycznei,
- transportu odpad6w do mieisca przechowywania,
- wydawanie odpad6w firmie odbieraiqcej ie do utylizacji, (sprawdzanie wagi),
- zglaszanie do Dzialu Remontowo-Gospodarczego koniecznoSci wywozu odpad6w,
- okresowe waienie odpad6w zbieranych z oddzial6w (w okresie wskazanym przez

Zamawiaj4cego)
- prowadzenie rejestracii temperarury w chlodniach na odpady,
- odpady musz4 byd bezwzglqdnie transportowane w zamknigtych pojemnikach ,

przystosowanych do wymiar6w wind znajdujqcych siq u Zamawiajqcego,
- Zamawiajqcy przeka2e Wykonawcy profesionalnq chlodniq na odpady, Wykonawca

bqdzie zobowi4zany do utrzymania w czystoSci oraz dezynfekcji w/w pomieszczenia,
- Wykonawca odpowiada za wszystkie zawinione szkody w mieniu Zamawiaj4cego
powstale w czasie Swiadczenia uslugi fnp. uszkodzenie windy, pomieszczenia chlodni, itp.)
- pomoc przy przeprowadzkach oraz wykonl,wanie innych prac zleconychprzez
Zamawiaj4cego,
Zbieranie i transport odpad6w ze szpitala do miejsca magazynowania naleZy wykonywai
codziennie w godz. 6.00 i 16.00 oraz dodatkowo na wezwanie.
W6zki do transportu wszystkich odpad6w zapewnia Wykonawca. Wielko6i ich naleiy

dostosowai do wymiar6w wind.

\
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2.3. Og6lne obowiAzki Wvkonawcy:

Wykonawca zobowiezany iest do:
l.Utrzymania nysokiego standardu i higieny wykonywanej uslugi.
2.Bezkolizyjnego pelnienia uslug.
3.BieZ4cego monitoringu wykonywanych uslug przez pracownik6w Wykonawry.
4.UZywania Srodk6w myj4co-czyszczqcych, dezynfekcyjnych, dopuszczonych do stosowania w
sluibie zdrowia i zaakceptowanych przez pielqgniarkq epidemiologiczn4 Zamawiajqcego.
5.lnformowania i uzyskania akceptacji pielqgniarki epidemiologicznej dla kaidorazowej zmiany
u2ywanych 6rodk6w.
6.Wyposa2enia pracownik6w w odpowiedni4 ilo56 sprzqtu niezbqdnego do prowadzenia uslug,
zgodnie z nowoczesnymi zasadami i technologiami sprzatania, utrzymania terenu i transportu w
plac6wkach slu2by zdrowia .

T.Scislej wsp6lpracy z Kierownikiem Dzialu Remontowo-Gospodarczego ZamawiajEcego celem
wymiany uwag dotycz4cych wykonywanych uslug.
8.Mycia, dezynfekcji i utrzymania w czysto6ci swoiego sprzqtu.
9.DbaloSci i odpowiedzialnoSci za powierzany sprzQt.
l0.Pracownik ekipy gospodarczej jest zobowi4zany do:
o zachowania re2imu sanitarnego w zakresie stosowanych metod i procedur utrzymania
czystosci ustalonychprzez Wykonawcq, jak r6wnieZ stosowanego sprzqtu i narzqdzi,
. noszenia czystej odzieiy ochronnei i identyfikator6w,
. przestrzegania wszelkich obowiEzuiqcych w ZOZ Sucha Beskidzka przepis6q standard6w,
innych instrukc,i i posiadanie dopuszczenia do pracy przez lekarza Medycyny Pracy oraz
udokumentowane szkolenia (przed przyst4pieniem do pracy) w zakresie:

a) Minimum sanitarnego
b) Dezynfekc)i i higieny pomieszcze6 sluiby zdrowia - obowiqzujqce standardy
c) Utrzymania czystoSci pomieszcze6
d) 216del i szerzenia siq zaka2efi szpitalnych
eJ Sposob6w zapobiegania zaka2eniom szpitalnym
fl Standardy postqpowania z materialem zakaZnym
gJ Higieny osobistei personelu
hJ Mycia i dezynfekcii rqk iako podstawowej czynnoSci zapobiegajqcej

rozprzestrzenianiu siq zaka2eri szpitalnych.
il oszczgdnego korzystania z medi6w.

11. Bie2qcego reagowania i modyfikowania sposobu wykonania uslugi, podporzqdkowania siq
nowym ustawom i rozporz4dzeniom jednostek nadrzqdnych, kontrolujqcych jak r6wnie2
zaleceniom Zespolu ds. Zakaiei Zakladowych dzialaj4cych w ZOZ Sucha Beskidzka.
12.Zabezpieczenia wszystkich Srodk6w i sprzgtu potrzebnego do wykonania uslugi.
13.Wsp6lpracy w zakresie BPH na warunkach okre6lonych w S 5 projektu umowy.

2.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 za :

ojakofi Swiadczonych uslug oraz za ich wykonanie zgodnie z obowiezuiacymi
przepisami
oszkody w mieniu ina osobach, powstale w wyniku czynu niedozwolonego
z tytulu nie wykonania lub nienaleZytego wykonania obowi4zk6w okreSlonych w
umowie i w zalqcznikach chyba, 2e niewykonanie lub nienale2yte wykonanie jest
nastqpstwem okoliczno6ci, za kt6re Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci.

W ramach odpowiedzialnoSci za wykonywane uslugi Wykonawca placi kary za
nieprzestrzeganie przepis6w sanitarno- epidemiologicznych, BHp, p/po2, nakladanych
przez uprawnione sluzby.
2.5. Zamawia,ecy nie dopuszcza skladania ofert czqsciowych.
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2.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.7. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

[zam6wienie dodatkowe).
2.S.Zamawiajqcy nie zastrzega obowi42ku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czqSci zam6wienia. Zamawiaj4cy wymaga wskazania przez
wykonawcQ czq6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyi
podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w [zal4cznik nr 1 do specyfikaciiJ.

2.9. Zamawialqcv na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracq przez Wykonawcq wszystkich zadeklarowanych w ofercie os6b wykonujqcych
stale czynnoSci na terenie Zamawiaj4cego w wymiarze odpowiadajqcym co najmniej wymiarowi
pracy tych os6b na terenie Zespolu.
2.70. ZamawiajEcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.77. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.72. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.13. Cena:

2.L3.1. ZamawiaiEcy wymaga podania ceny ryczaltowei za wykonanie uslugi
okre6lonei w rozdz. 3.

2.13.2. Cena musi uwzglqdnia6 o96lne i szczeg6lowe obowi4zki Wykonawcy oraz
wszystkie Srodki i sprzqt (zgodny z obowi4zuj4cym prawem] potrzebny do
wykonania uslugi.

2.1.3.3. Skalkulowana cena w ofercie przetargowei bQdzie stala przez caly okres
trwania umowy.

2.74. Media potrzebne do sprz4tania i utrzymania terenu bqdq udostqpnione firmie
nieodplatnie.

2.L5. Wykonawcy, z kt6rym zostanie podpisana umowa, Zamawial4cy udostqpni
pomieszczenia o powierzchni 12,00m2. Warunki najmu okre6lone sq w umowie
najmu - zalqcznik nr 3a do SWIZ.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesiqcy.

IV. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu

oraz spelniaje warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiajacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuac,a ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaj4cy nie okre6lit warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
Zamawiaiqcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
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V. O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dziefi skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oSwiadczeniu bqdq stanowit wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacli sklada kaidy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w

-rl
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udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuie
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaiecy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postQpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takze o6wiadczenie, o

kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.
5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustalvy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
ZamawiajEcemu o6wiadczenia o przynale2no6ci Iub braku przynaleino6ci do tej samej
grupy kapitalowe,, o kt6rej mowa w arL 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca moie przedstawid dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcE nie prowadz4 do zaki6cenia konkurencii w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.8. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maje przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, iakich mo2e 2Edad zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.9. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.9.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoSi w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.9.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowi4zani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaiacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

6. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 2076/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 779 z
04.05.2016, str. 1J, dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnel w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnei ,est Pan Marek

Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwi4zanym z w fw postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. I oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2OL9 r. po2.18431, dalej ,,ustawa
Prp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdE przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

' obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezposrednio pani/pana
dotyczEcych iest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy pzp, zwi4zanym
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z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art 22 RoDO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana
dotyczqcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych..;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2Edania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zaslrzeZeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO *+*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 2l RODO prawo sppeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy2 podstawq prawn4 przetwarzanla Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust, 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczeri lub dokument6w oraz wskazanle os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postepowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
drog4 elektronicznE. Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna. feZeli zamawiajqcy Iub
wykonawca przekazuj4 o5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
u2yciu Srodk6w komunikacli elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 1B lipca 2002 r.
o Swiadczeniu uslug drogq elektroniczn4, kaida ze stron na 24danie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.2. Oferta musi byC zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencig w formie pisemnej wykonawcy sq zobowi4zani wysylaC bqdZ skladai na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowad na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.nl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niZ zostalo to okre6lone powyZej
moie skutkowad tym, 2e zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z tre6ciq przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6cit siQ do zamawiajqcego o wyja5nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre3ci specyfikacii oraz,ei ewentualne zmiany bqdA dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjaSnienie tresci specyfikacji nalezy przesylad na adres mailowy podany w punkcie
6.4 w formie umoZliwiaiacej kopiowanie tre5ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania naleZy skladai do korica dnia, w kt6rynr uplywa polowa terminrr na
skladanie ofert tj. do .13...OZ.ZOZOr.

6.7. Kontakt w sprawach zwiqzanych z wyja3nianiem treSci specyfikacji: tel. (331 872-33-23
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VIL Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca pozostaie zwiqzarry zloZonE ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

strona 9



VllI. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzqdzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nalezy dolqczy6 nastqpujqce dokumenty:

8.2.1. Wypetniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Koncepcjq wykonania uslugi opracowany przez Wykonawcq.
8.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji I za]4cznik nr 2 i 2a d,o

slwz).
8.2.4. Pelnomocnictvvo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentuiEca lvykonawcQ w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.7. Odwiadczenie RODO - zalqczniknr 4 do SIWZ.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzEcego w sklad

oferty musz4 byt parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowei stanowii spis tre6ci zawierajAcy
wykaz dokument6w wchodzEcych w sktad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ znajduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moze zloiyi tylko jedn4 ofertg.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacii stanowi4cych taiemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwe) konkurencji, je2eli wykonawca nie
p62niej ni? w terminie skladania ofert zastrzeZe, 2e nie mog4 one byd udostqpnione oraz
Wkaie, 2e zastrze,one informacie stanowia tajemnicQ przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladaia siq z dw6ch rozdzielonych czq3ci. Czq56
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjEtkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnic4 przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiEce taiemnicQ
przedsiqbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czqici oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamaw\ajEcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich treici. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienit lub vuycofa6 ofertq przed uplywem terminu sktadania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. Cato5i powinna byt. zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczace skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otlvarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12. ofertq nale?y zloiyi w zamkniQte.i kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantuiqcy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczaiEcy jej
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Nazwa i adres wykonawcy

zESP6L OPTEKI ZDROWOTNEJ
DZIAL ZAM6WIEI'I PUSLICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTQPOWANIU NA:

Uslugi transportu wewnEtrzszpitalnego odpad6w oraz sprzEtania
i utrzymania terenu wok6l obiekt6w Zespolu Opieki Zdrowotnei

w Suchei Beskidzkiej
Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP /05/20

Nie otwierai przed 02.03.2020 r. godz. 11:00*

Dostarcz i do Sekretariatu blok C, I I tro
*w pta,padku qniary teminu tktadatia oJen nale7) wpisai obuyiqltjary @ktualry) terntitr

8.13.Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraiecei ofertq r6wnie2
osobne kopertg zawieraj4ca dokumenty zastrzeZone, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 8.10.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Mieisce itermin skladania ofert.

Oferty naleiy sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej niZ do dnia
O2,03,2O2O r. godz, 10;00, Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu OZ,O32O2Or. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiei, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda informacje okre6lone w art. 86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamie6ci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jakE za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloZyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno5ci

zawartych w ofertach.
lnformacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w mierscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postqpowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdnia6 wszystkie koszty i podatek VAT.
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe naleiy podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
10.3. W Formularzu oferty naleZy podad cenq netto oraz brutto (z podatkiem VATJ.
10.4. Wartos6 jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem

ilo6ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, lch znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
11.1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

\

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 60o/o Wg wzoru
Koncepcia wykonania uslugi 40o/o Wg skali punktowei
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11.2. Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty Cnx 100 otk. =CxRanga

CK

wszelkie upustJli rabaty bedq odliczone od wartoSci koficowei ofertv

gdzie: Cn - nainiZsza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena propon owana ptzez danego oferenta
C - ilo5i punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Koncepcia wykonania uslugi
Ko x 100 Dtk. = Kx Ranga

XIl. Informacie o formalno5clach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawle zam6wienia publicznego.

72.7, Zamawiaj4cy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq albo

mieisce zamieszkania i adres, je2eli iest mieiscem wykonywania dziatalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami lvykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloityli oferty, a tak2e punktacjq przyznanq ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert ilqcznq punktacjq,

12.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12,1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrz ucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowaino6ci lub braku
spelniania wymagafi dotyczacych wydajno6ci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewaZnieniu postqpowania - podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 12.7,4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowej.

72.2. Zamawiai4cy przeSle umowQ wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swoiej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie iqdat. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujEcej wsp6lprace tych wykonawc6w. 
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Km
Ko - liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badanq
Km - makymalna iloSi punkt6w mo2liwych do uzyskania
gdzie: ,,liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badan4" oznacza u6rednionA liczbq punkt6w
pruyznanq przez komisiq przetargowe ofercie. Komisia przetargowa ustalai bqdzie
przedmiotow4 warto6i punktowE na podstawie analizy i oceny merytorycznej danych
przedstawionych przez Wykonawc6w w ,,Koncepcji wykonania uslugi".
Przedmlotowa koncepcia bgdzie podstawA do oceny przez KomisiQ przetargow,l oferty w
kryterium,,Koncepcia wykonania uslugi".
Kaidy z czlonk6w komisii przetargowei, na podstawie posiadanego do6wiadczenia, wiedzy oraz
znajomoSci specyficznych wymagafi stawianych pracownikom personelu Wykonawcy, dokona
indywidualnej oceny zgodnie z poni2szymi zasadami:
- organizacia pracy z uwzglqdnieniem obslugi i obsady dla poszczeg6lnych uslug tj.
transport wewnetrzszpitalny i utrzymanie terenu : 0 - 10 pkt,

- przewidywane zagro2enia oraz podjqte Srodki bezpieczeflstwa niezbqdne do
prawidlowej realizacji uslug: 0 - 10 pkt,

- zasady kontroli iakoSci wykonywanych uslug: 0 - 10 pkt,
- sprzqt oferowany do wykonywania uslugi: 0 - 10 pkt,



Xlll. Zabezpieczenle nale2ytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZltego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalEcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnei
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okredla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnei wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugui4 r6wniez
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zaleczniki:
1. Formularz oferty. zalqcznik nr 1.

2. OSwiadczenia wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a
3. Wz6r umowy - zalacznik nr 3
4. RODO- zalqcznik nr 4

D
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