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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277056-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
2013/S 159-277056
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Mars Most Brdowski sp. z o.o.
ul. Ludowa 13
Punkt kontaktowy: Sekretarz Komisji Przetargowej
Osoba do kontaktów: Dariusz Porucznik
71-700 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 510075202
E-mail: dariusz.porucznik@mostbrdowski.pl
Faks: +48 914242714
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mostbrdowski.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://mostbrdowski.pl/przetargi/generalny-wykonawca-budowy-mostu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Mars Most Brdowski sp. z o.o.
ul. Ludowa 13
Punkt kontaktowy: Biuro Zarządu
Osoba do kontaktów: Magdalena Jaroszewska
71-700 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914242713
E-mail: magdalena.jaroszewska@mostbrdowski.pl
Faks: +48 914242714
Adres internetowy: http://www.mostbrdowski.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Mars Most Brdowski sp. z o.o.
ul. Ludowa 13
Punkt kontaktowy: Biuro Zarządu
Osoba do kontaktów: Magdalena Jaroszewska
71-700 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914242713
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E-mail: magdalena.jaroszewska@mostbrdowski.pl
Faks: +48 914242714
Adres internetowy: http://www.mostbrdowski.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mostu drogowego nad rzeką Odrą wraz z przebudową
kolidującej infrastruktury w ramach projektu „Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów
inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” Etap I.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szczecin,
województwo zachodniopomorskie.
Kod NUTS PL424

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie mostu drogowego nad rzeką Odrą
w ramach Projektu pn.: „Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych
Gryfia Biznes Park”, w Szczecinie, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w Dziale IV SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45221111, 45233120, 45232460, 45231400, 45316110, 45315300, 45311000, 45314300, 45312310

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
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Zakres: między 5 000 000 i 20 000 000 EUR
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 310 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, wadium w wysokości 500.000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
2. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie nie później niż w
dniu podpisania umowy.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym TOM II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią przepisu art. 141 ww. Ustawy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia są zawarte w w pkt. 12 SIWZ.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (wg Formularza 2.6.1 SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia należy złożyć jedno wspólne
oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców albo złożyć oświadczenie w imieniu wszystkich
Wykonawców przez ustanowionego przez nich pełnomocnika.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp (wg Formularza 2.6.6. SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z Wykonawców składa oświadczenie we własnym imieniu.
3. 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
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w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 Ustawy Pzp;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument składa każdy z
Wykonawców.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 – 11
ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument składa każdy z
Wykonawców.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument składa każdy z
Wykonawców.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 Ustawy Pzp mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 5-8, 10, 11 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp,
albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
7. 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 ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument składa każdy z
Wykonawców.
8. 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 ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument składa każdy z
Wykonawców.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Sprawozdanie finansowe, a
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości , również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za
okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres i potwierdzające spełnienie warunku, o których mowa w Dziale VI. pkt 1.3 ppkt a) SIWZ, a jeżeli
Wykonawcy występują łącznie, to według wyboru wykonawców, złoży co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty, w zakresie o których mowa
w Dziale VI pkt 1.3 ppkt b) SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
oferty.
3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w
zakresie o którym mowa w Dziale VI pkt 1.3 ppkt c) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ad. 1. Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia i posiada:
a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,PLN;
Ad. 2. Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia i posiada:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN.
Ad. 3. Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 8.000.000,- PLN.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania. Wykaz musi w szczególności zawierać informacje o podanych robotach potwierdzające
spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia wg warunków określonych w Dziale VI pkt. 1.2.1.SIWZ, wobec
których to robót do wykazu muszą być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót budowlanych ( w
tym dotyczących robót potwierdzających spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia), określające, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone(wg Formularza 2.6.2.SIWZ). Przez pojęcie „dowód” należy rozumieć
definicję podaną przez ustawodawcę w par.1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02. 2013
roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane z zastrzeżeniem zawartym w par.9 cytowanego powyżej rozporządzenia. W
przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały
wykonane , wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi zawierać dane
potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w Dziale VI. pkt 1.2.2. (wg Formularza 2.6.3. SIWZ).
3.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia (wg Formularza 2.6.4. SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ad. 1 Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
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(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączne:
wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz kwalifikacje):
Wykażą wiedzę i doświadczenie w wykonaniu zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujących robót
budowlanych, co najmniej:
a) 2 (dwie) roboty budowlane, każda polegająca na budowie ( należy przez to rozumieć: wykonanie
obiektu budowlanego, rozbudowę, odbudowę) lub przebudowę : drogowego obiektu mostowego (mostu/
wiaduktu/ estakady) nad żeglownymi ciekami wodnymi w ciągu drogi/ulicy klasy min. L, o konstrukcji stalowej
kratownicowej lub zespolonej o rozpiętości teoretycznej przęsła minimum 60 m, długości mostu min. 180 m, z
podporami wykonanymi w nurcie rzeki.
b) 1 (jedna) robota budowlana, polegająca na budowie (należy przez to rozumieć: wykonanie obiektu
budowlanego, rozbudowę, odbudowę) lub przebudowę : obiektu mostowego (mostu,/wiaduktu/estakady) o
wartości nie mniejszej niż 20.000.000 PLN brutto.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych
i dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Ad. 2 Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej (potencjał kadrowy):
a) Dyrektor Kontraktu - /Przedstawiciel Wykonawcy,
b) Kierownik budowy,
c) Kierownik robót mostowych,
d) Kierownik robót drogowych,
e) Kierownik robót w zakresie w zakresie sieci sanitarnych,
f) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
g) Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
h) Specjalista ds. rozliczeń finansowych,
i) Specjalista ds. ochrony środowiska,
Osoby wymienione na w/w stanowiska będą posiadały wymagane przepisami prawa uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, doświadczenie zawodowe odpowiadające pełnionej funkcji
oraz doświadczenie przy realizacji inwestycji odpowiadających zakresem niniejszemu zamówieniu, nie mniejsze
niż podane poniżej:
a) Dyrektor Kontraktu- Przedstawiciel Wykonawcy:
doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 -letnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora Kontraktu/
Przedstawiciela Wykonawcy/ Kierownika Budowy przy realizacji przedsięwzięć polegających na budowie lub
rozbudowie lub przebudowie lub odbudowie obiektów mostowych (mostu/wiaduktu/estakady), w tym co najmniej
dwóch kontraktów dla obiektów mostowych (mostu/wiaduktu/estakady) o długości co najmniej 180 m i wartości
nie mniejszej niż 20.000.000 PLN brutto każdy;
b) Kierownik budowy: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej
bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia
7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza
uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
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18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót przy realizacji przedsięwzięć polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub
odbudowie obiektów mostowych, w tym co najmniej
jednego zadania dla mostu/wiaduktu/estakady nad żeglownymi ciekami wodnymi w ciągu drogi / ulicy o długości
co najmniej 180 m i wartości nie mniejszej niż 20.000.000 PLN brutto.
c)Kierownik robót mostowych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
mostowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zamawiający
dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych
obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.
12a, a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót przy realizacji przedsięwzięć polegających na budowie lub odbudowie lub rozbudowie lub
przebudowie obiektów mostowych mostów /wiaduktów estakad, w tym co najmniej jednego zadania dla mostu/
wiaduktu/estakady o długości co najmniej 180 m nad żeglownymi ciekami wodnymi w ciągu drogi / ulicy o
wartości nie mniejszej niż 20.000.000 PLN brutto.
d)Kierownik robót drogowych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zamawiający
dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych
obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.
12a, a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót przy realizacji przedsięwzięć polegających na budowie lub rozbudowie lub odbudowie lub
przebudowie lub remoncie obiektu - dróg klasy nie niższej niż L w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości
nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto.
e)Kierownik robót w zakresie sieci sanitarnych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń wydane
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza uprawnienia
odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a , a także
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
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Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót sanitarnych , w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości robót sanitarnych nie mniejszej
niż 500.000 PLN brutto.
f)Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza uprawnienia
odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót elektrycznych , w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości robót elektrycznych nie
mniejszej niż 500.000 PLN brutto.
g) Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy: doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
doświadczenie jako Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w tym co najmniej w jednym
kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto.
h )Specjalista ds. rozliczeń finansowych: doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie przy
rozliczaniu kontraktów o roboty budowlane z uwzględnieniem rozliczenia w ramach udzielonych refundacji z
funduszy UE , w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto.
i) Specjalista ds. ochrony środowiska: doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie na
stanowisku inżyniera budowy lub podobne ds. ochrony środowiska , w tym co najmniej w jednym kontrakcie o
wartości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto.
Dopuszcza się możliwość łączenia kilku wskazanych powyżej funkcji przez osobę posiadającą uprawnienia
wymagane do pełnienia tych funkcji i spełniającą warunki dla tych funkcji.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, mogą się wykazać Wykonawcy
łącznie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
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IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MMB/1/2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.9.2013 12:59
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 2 560 PLN
Warunki i sposób płatności: Do wniosku o wydanie SIWZ Wykonawca musi dołączyć potwierdzenie dokonania
przelewu kwoty 2 560.00 PLN na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. 68 1600 1303 1847 8031
1000 0001.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.9.2013 - 13:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26.9.2013 - 13:30
Miejscowość:
Mars Most Brdowski sp. z o.o. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, pokój nr 1.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 r, Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla
przedsiębiorców , Poddziałanie 1.3.3. Schemat B , Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych
(Szczecin).

VI.3)

Informacje dodatkowe

17/08/2013
S159
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/13

Dz.U./S S159
17/08/2013
277056-2013-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/13

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści oferty w zakresie
wskazanym w Klauzuli 13.1 Warunków Szczególnych Kontraktu SIWZ.
Klauzula 13.1 „Prawo do Zmian”
Klauzula 13.1. otrzymuje brzmienie:
Zmiana istotnych postanowień Kontraktu ( w rozumieniu art.144 ust.1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w szczególności dotycząca zakresu rzeczowego, powierzonych obowiązków, terminu ich realizacji
i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpić może:
a) poprzez wydłużenie lub skrócenie Czasu na Ukończenie w sytuacjach opisanych Warunkami Kontraktu.
b) poprzez dostosowanie do zmian w przepisach prawa regulujących sposób realizacji Projektu zwłaszcza
zmian norm i warunków technicznych, w sytuacji kiedy zmiany te wymagają objęcia treścią Kontraktu,
c) poprzez dostosowanie do zmian w założeniach i rozwiązaniach architektonicznych Projektu w sytuacji, kiedy
wprowadzane zmiany wymagają objęcia treścią Kontraktu,
d) odpowiednio do wpływu na niniejszą umowę w przypadku wystąpienia siły wyższej,
e) Poprzez rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca
nienależycie wykonuje powierzone mu obowiązki, w szczególności kiedy skutkiem nieprawidłowego działania
Wykonawcy jest wyrządzenie Zamawiającemu szkody (krzywdy) i pomimo pisemnego wezwania do
wykonywania umowy w sposób należyty nie nastąpiła poprawa w jego działaniu.
f) poprzez zmianę Kadry Wykonawcy lub personelu Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie, .
g) poprzez zamianę elementu Robót, z tym że zamiana ta obejmować może: materiały i urządzenia w tym ich
rodzaj, gatunek, ilość, technologię wykonywania robót,
a w szczególności w zakresie opisanym w ppkt.g) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie
realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu
umowy.
Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inżyniera Kontraktu lecz nie częściej niż w
okresach miesięcznych, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego „różnicowym” wykonanego w oparciu o
następujące założenia:
a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana;
b) należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”;
c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.
d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:
- d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych;
- d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d1”należy wyliczyć
ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę
metodą kalkulacji szczegółowej;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich
wbudowania;
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3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a
w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
- d3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych
Wykonawcy;
- d4) ilości robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.
Roboty dodatkowe
Rozliczanie robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową ( nie ujętych w
przedmiarach przekazanych przez zamawiającego) odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu (i odebraniu przez Inżyniera Kontraktu lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych, a regulowane
będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych
robót oraz kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) należy wyliczyć cenę roboty „dodatkowej”, a więc roboty która nie miała być pierwotnie wykonana, nie była
ujęta w przedmiarze,
b) wyliczenie ceny roboty dodatkowej należy dokonać w oparciu o następujące założenia:
- d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych, (wypełnionych przedmiarów
robót)
- d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem
„d1”należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę
metodą kalkulacji szczegółowej;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich
wbudowania;
3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a
w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
Roboty zaniechane
Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami „zaniechanymi”.
1) Wyliczenie wartości robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało
się będzie na takich samych zasadach jak w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli:
a) w przypadku rezygnacji z całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowofinansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- terminowofinansowego) od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
b) w przypadku rezygnacji z części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo –
terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy
opracowanych metodą szczegółową, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami
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- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji – Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego”.
II. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt. 5 ustawy Pzp lub zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp , procedura
ich będzie prowadzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
III. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też modyfikacji Robót Stałych, zanim i jeśli Zamawiający nie
poleci lub nie zatwierdzi Zmiany.
IV. Każda zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności podpisania aneksu przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Klauzula 13.3 „Procedura wprowadzania Zmian”
W akapicie pierwszym Klauzuli 13.3. dodaje się w wyliczeniu:
d)opis napotkanego problemu technicznego,
e) opis koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,
f)opis niezbędnych do wykonania prac w tym: zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych
koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany ze wskazaniem różnic w stosunku do tych stanowiących
podstawę opracowanej dokumentacji projektowej,
g) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich
wykonanych prac do dnia sporządzenia raportu,
h) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych, kopie kalkulacji cen
jednostkowych z oferty Wykonawcy, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,
j)nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym i ich
zestawienie z pierwotną ofertą Wykonawcy.
3. Zamawiający wskazuje na możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Rozdziale VI Ustawy Pzp.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie Ustawy Pzp.
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3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać na okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10.O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach wydaje
postanowienie.
11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.8.2013

17/08/2013
S159
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13/13

