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Ogloszenie nr 596364-N-2020 z dnia 2020-10-12 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa jarzyn i owoc6w

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Dosta[ry

Zamieszczanie ogloszenia : Zamieszczuie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wspr5lfinansowanego ze Srodkriw Unii

Europejskiei

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskairik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w ut 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy ni| 30Yo, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postepowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

I z14 12.10.2020, l5:38

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie
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Nie

Jezeli tak, nalezy wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postQpowanie oraz

podad adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, kajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, panstwo

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +4803387231 I L

A&es strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moina uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzefl lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ,{CEGO: Inny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieli dotyczy) :

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postQpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajqcych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakesie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadajq pozostali zamawiaj 4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kaZdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

r ze cz pozo slaly ch zamawiaj 4cy ch) :

r.4) KOMUNII(ACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uryskad

pod adresem (URL)

2z14 12.10.2020, l5:38
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Nie

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty Iub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Irury spos6b:

Pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urz1dzefi lub format6w

plik6q kt6re nie sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyskai pod

) 7 l+ 12.10.2020. 15:i 8

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6wrBNrn

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Dostawa jarzyn i owoc6w

Numer referencyjnyz ZOZ.Y.0l0|DZP 187 120

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo2liwo6ci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na cz96ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Zamawiaj4cy z strzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba cz93ci zam6wienia, na kt6re mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalves, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub

robdt budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wieniajest dostawajarzyn i owoc6w. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera zatr4cznik w 1a do SIWZ. Opis ten nalezy odczytywa1 wraz z

ewentualnymi znianami tredci SIWZ, bgd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na

zapytania Wykonawc6w. Podane iloSci sq szacunkowym zapotrzebowaniem na 12 miesigcy.

4 214 12.10.2020, l5:38
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Podczas dostawy dokonywana bgdzie ocena dostarczanych arrykul6w, ze szczegolnym

uwzglgdnieniem parametr6w maj4cych wplyw na jakoSi zdrowotnq Zywno6ci. Upowazniony

pracownik bgdzie dokonywal oceny poprzez kontrolowanie: Higieny osobistej dostawcy E

higiena osobista E odzie2 ochronna I stan zdrowia Stanu sanitamo-technicmego Srodka

transportu El biez4ca czystos6 przestrzeni ladunkowej E stan techniczny powierzchni

ladunkowej, kt6ra powinna by6 gladka, nienasiqkliwa, latwa do utrzymania w czysto(ci il

obecno36 obcych zapach6w E obecnoSi ewentualnych innych towar6w przewo2onych w

przestrzeni ladunkowej mog4cych zagrozii jakodci zdrowotnej przewo2onych towar6w Stanu

sanitarno-technicznego opakowafr i4 stan techniczny i sanitarny opakowaf, w kt6rych

dostarczany jest towar JakoSci dostarczonego towaru [d kontrola parametr6w zewnEtrmych

dostawy - wyglqd, barwa, zapach - odpowiednio do dostawy. W przypadku stwierdzenia

nieprawidlowoSci towar zostanie zwr6cony Dostawcy.

II.5) Gl6wny kod CPV: 03200000-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto6d zam6wienia (ieheli zamawiajqcy podaje informacje o v)artoici

zamdwienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupdw)

ll.1) Cry przewiduje sig udzielenie zam6wier[, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okeilenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt6lubwart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala z,awarta

umowa ramowa Iub okres, na ktr'ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /abdniach:

5z14 12.10.2020, l5:38
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lub

data rozpoczgci ^, lub zakoiczeniat 2021' l2'3 |

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: I ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

[r.1) WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANIU

III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okedlenie warunk6w: Zarnatrtrai4cy nie okeSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja linansowa lub ekonomiczna

Okedlenie warunk6w: Zarnawial1cy nie okreilil warunku w rym zakesie.

Inlormacje dodatkowe

III.l.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakesie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzial,u w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podsta*y wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

6 214 12.10.2020, l5:38
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IrI.3) WYKAZ OSWTADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WSTqPNEGO POTWTERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARI.INKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

0Swiadczenie o niepodleganiu $ykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteririw selekcji

Nie

rrr.4) wYKAz oSwIADCZEfr LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

Zal4cznk ru 2

ur.s) WYKAZ OSWIADCZEI{ LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I

USTAWY PZP

UI.s.I) W ZAKRESIE SPEI,NIANIA WARUNKoW IJDZIAI,IJ W POSTIPOWANIU:

Zalqcznik r 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

III,6) WYKAZ OSWIADCZEI{ LUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH PRZEZ

wyKoNAwc4 wPosr4powANIU NA wEzwANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

1. Zezwolenie organu nadzoru sanitamego na transport zywnoSci oke6lonym Srodkiem

transportu - do potwierdzenia odpowiednim dokumentem. 2. O(wiadczenie: Dostawca

powinien miei podjgte dzialania wdro2enia systemu HACCAP - do potwierdzenia

o(wiadczeniem.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - III.6)

Do oferty nale\ dolqczyt nastgpuj4ce dokumenty: 1. Wypeiniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy formularz ofe(y, sporz4dzony wediug wzoru

7 z14 12.10.2020. l5:38
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stanowi4cego zalqcznik N 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowainione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru

stano\MiQcego zal4cznik m 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawiera6 wszystkie ewentualne

zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3. Odwiadczenia wymienione w

punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ).4. Pelnomocnictwo - do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprezentuj4ca wykonawcA w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia nie jest wskazana j ako upowainiona do jego reprezentacji we

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

IV.l) OPrS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zrmawiaj4cy Zqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1,3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet r*ykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zio2enie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

8 214 12.10.2020, l5:38
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Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidyrvana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postQpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej Iub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

9z14 12.10.2020, 15:38
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Przewiduje sig pobranie ze zlozorrychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nre

Nale2y poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcj a bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bqd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, *ynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicmej oraz jaki bgdzie termin ich udostEpnienia:

Informacje dolycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej:

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicmej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elekfionicznego, rozwi4zah i specyfikacji

technicmych w zakesie polqczeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloili nowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

lv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Znaczenie

10 214 12.10.2020, l5:38
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IV.2,3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust, I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferfy:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko5ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Informacje dodatkowe:

ll 214

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nale2y podad informacje na temat etap6w dialogu:
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Podzial negocjacj i na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dorycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym

wymagania techniczne wz4dzei informatycmych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym oke(lenie minimalnych wysokodci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieir, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicmej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tredci zawieranej umowy 1 ,

sprawie zam6wienia publicmego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

12.10.2020, 15:38

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiada6 wszystkie oferty :
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IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy)

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2020-11-09, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

JEzyk lub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV,6.3) Termin nviqzania ofert4: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV,6,4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprzyznania 6rodk6w, kt6re mialy byd. przeznaczone na sfinansowanie calo5ci Iub czgSci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Scrowvcu
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ZAI-,ACZNIK I.INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZE

12.10.2020, 15:38

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie ktrirej dokonano *Tboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

i. Zmiana postanowieri niniejszej umowy moze byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznoSci. 2. Zmiany postanowieh niniejszej

umowy s4 dopuszczalne wyl4cmie w przypadku zmiany stawki podatku VAT - zwi4zanej z

przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena

netto pozostanie niezmienna.

IV.6) INBORMACJE ADMINISTRACYJNE
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