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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
„EKO DOLINA” Sp. z o.o.
19168071300000
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Koleczkowo
84-207
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Borowska, Adrian Pobłocki
Tel.: +48 586725000
E-mail: ekodolina@ekodolina.pl
Faks: +48 586727474
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ekodolina.pl/przetargi/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa mobilnej rozdrabniarki odpadów wielkogabarytowych i opon przemysłowych
Numer referencyjny: OZP-P/23/2017/rozdrabniarka

II.1.2)

Główny kod CPV
42990000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego RIPOK „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo wraz z serwisowaniem przez okres 24 m-cy lub 2.000 mth
pracy (w zależności co nastąpi jako pierwsze), fabrycznie nowej (tzn. wyprodukowanej w 2017r. lub nowszej),
nieużywanej, nieuszkodzonej przed odbiorem końcowym mobilnej rozdrabniarki wolnoobrotowej [zwanej dalej
„Rozdrabniarką”] oraz wykonanie innych zobowiązań umownych, w tym:
- przeprowadzenie próby eksploatacyjnej polegającej na rozdrabnianiu przez okres 2 godzin odpadów
wielkogabarytowych oraz rozdrabnianiu opon przemysłowych,
- przeprowadzenie szkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego w trakcie przeprowadzania próby
eksploatacyjnej (6 osób).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ekodolina
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-154231
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/11/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: należy dopisać poniżej zdania:"1. Komora rozdrabniająca
powinna być wyposażona w jeden lub dwa wały rozdrabniające oraz grzebienie rozdrabniające, usytuowane
wzdłuż osi maszyny, stanowiące podstawę rozdrabniania odpadów."
Zamiast:
Powinno być:
2. Wał lub dwa wały rozdrabniające położone równolegle powinien, (powinny)
mieć długość od 1600 mm do 3500 mm, posiadać średnice od 600 mm do 800 mm
3. Prędkość obrotowa wałów: do 40 obr/min.
4. Wał, (wały) powinny być wyposażone w rewers zapobiegający ich blokowaniu i owijaniu się na nie materiału
rozdrabnianego oraz łatwo wymienne lub przystosowane do regeneracji noże rozdrabniające
5. Belka łamiąca z przeciwnożami, pod wałami zmniejszająca wielkość frakcji wyjściowej 300 mm lub mniejsza
6. Minimalna wydajność eksploatacyjna urządzenia powinna wynosić 20 Mg/h dla odpadów wielkogabarytowych
przy założeniu, że efektem końcowym będzie frakcja o wielkości do 300 mm
7. Komora robocza wykonana z materiałów wysoko wytrzymałościowych.
Dodatkowo:
- dostawa Rozdrabniarki wraz z osprzętem w cenie.
- oprócz dostawy cena musi zawierać:
• dostarczenie, załadunek, transportu, opakowanie, ubezpieczenie w transporcie i rozładunku Rozdrabniarki,
• przeprowadzenie próby eksploatacyjnej Rozdrabniarki,
• przeszkolenie w języku polskim wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości minimum 6 osób),
• formalności celne w eksporcie, tranzycie i imporcie,
• podatki inne opłaty związane z eksportem, tranzytem i importem,
• dostarczenie wymaganych dokumentów
• wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji,
• wykonywanie napraw i czynności serwisowych zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji/ obsługi Rozdrabniarki,
a w szczególności koszty materiałów, części, olejów, smarów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób
wykonujących Serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania Serwisów.
- na sprzęt udzielona musi zostać 24-miesięczna gwarancja z limitem przebiegu 2.000 mth (w zależności
od tego co nastąpi wcześniej), dlatego w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty serwisów w okresie
gwarancyjnym, zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji Rozdrabniarki. Koszty serwisów powinny zawierać:
koszt materiałów, części, olejów, smarów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób wykonujących serwisy
oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania serwisów. Serwisanci muszą posługiwać
się językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Czas rozpoczęcia naprawy od zgłoszenia awarii nie może
przekroczyć 48 godzin z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku wady lub
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usterki niemożliwej do usunięcia w terminie 10 dni roboczych Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprawną,
identyczną Rozdrabniarkę zastępczą od 11 dnia roboczego licząc od zgłoszenia Wykonawcy awarii lub usterki.
- wszelka dokumentacja w języku polskim.
- opisy na urządzeniu oraz menu wyświetlaczy na tablicy wskaźników w języku polskim lub piktogramy.
- wraz z Rozdrabniarką Wykonawca jest zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich wymaganych prawem
dokumentów i certyfikatów sporządzone w języku polskim, a w szczególności:
a) deklaracji zgodności CE (Conformité Européenne),
b) karty serwisowej,
c) książkowej instrukcja obsługi Rozdrabniarki – 3 egz. oraz w formie elektronicznej – 3 egz.
d) dokumentacji techniczno-ruchowej w minimum 3 egzemplarzach, zawierającej m.in. listę części zamiennych
i szybko zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych z podaniem ich typów i producentów, książkę
eksploatacji, harmonogram serwisowania, wykaz czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, wykaz
zalecanych smarów i olejów oraz ich zamienników poprzez podanie ich parametrów,
e) oświadczenia, że Rozdrabniarka jest kompletna, fabrycznie nowa (tzn. wyprodukowana w 2017r. lub
nowsza), nieużywana, nieuszkodzona, w pełni sprawna i gotowa do użycia, spełniająca wymagania
Zamawiającego opisane w SIWZ oraz umowie.
Dostarczone urządzenie nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
42996100-5 Rozdrabniarki
UWAGA:
Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania
środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: należy dopisać pod zdaniem w lit. a. powyżej
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja
2017 r. (sygn. C-387/14), gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem
(konsorcjum), doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy,
a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego
zamówienia publicznego.
Ponadto:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi
zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 3, który wypełni inny podmiot, z
którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ;
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ;
e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: należy dopisać pod zdaniem w lit. e) powyżej
Zamiast:
Powinno być:
f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z
załącznikiem nr 3B do SIWZ;
Ponadto:
• Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3A) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618
i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
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Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca
może skorzystać z załącznika nr 3A do SIWZ;
• Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczenia
skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.
• Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj.:
- wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615);
- wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
- wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w
art.3 ust.1 pkt 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: należy dopisać po słowach: "tych nalezności" powyżej
Zamiast:
Powinno być:
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w
rozdz. IX.ust.4 oraz ust. 9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VIII. ust. 1, lit. c., polega na
zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX. ust. 4
pkt 2 lit. a), b),c).
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust.
4, oraz ust. 9, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów.
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9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 2):
1) w zakresie dokumentów wskazanych w lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy Pzp;
2) w zakresie dokumentów wskazanych w lit. b),c)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 9 pkt 1) lit. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 9 pkt 1) lit. c)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.7, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wymienione w rozdz. IX ust. 9. pkt 2) stosuje się odpowiednio.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane odpowiednio
własnoręcznym podpisem.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: należy dopisać po pkt. 12 powyżej
Zamiast:
Powinno być:
13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie
nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art.9 ust. 3 ustawy Pzp.
15. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako
wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą
spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki
Wykonawca spełnił. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki
Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia
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warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1759)
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (tzn. przed ogłoszeniem informacji o
wyborze oferty najkorzystniejszej) zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego usługi
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający, przewiduje możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

