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2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektywa 2014/24/UE

PYTANIA WSTĘPNE
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura ograniczona
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Dialog konkurencyjny
Partnerstwo innowacyjne

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa:
Gmina-Miasto Grudziądz, w imieniu, której działa Pełnomocnik (GPP Sp. z o.o.)
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Ratuszowa 1
Miejscowość:
Grudziądz
Kod pocztowy:
86-300
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Tel.:
+48 566968096
E-mail:
gz@gpp.grudziadz.pl
Faks:
Kod NUTS PL
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Adresy internetowe:
Glówny adres:
http://bip.gpp.grudziadz.pl/
Adres profilu nabywcy:
I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówien
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod
adresem:
http://bip.gpp.grudziadz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod:
adresem podanym powyżej
następującym adresem:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem na adres podany powyżej
na następujący adres:
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Oficjalna nazwa:
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. – Pełnomocnik Zamawiającego
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Waryńskiego 32-36
Miejscowość:
Grudziądz
Kod pocztowy:
86-300
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Tel.:
E-mail:
gz@gpp.grudziadz.pl
Faks:
Kod NUTS PL
Adresy internetowe:
Glówny adres:
http://bip.gpp.grudziadz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inny rodzaj: I.5) Główny przedmiot działalności
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inna działalność: -

SEKCJA II: PRZEDMIOT
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązanych
douiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy-miasto Grudziądz
Numer referencyjny:
PN/01/18
II.1.2) Główny kod CPV
Główny kod CPV
90500000

Uzupełniający kod CPV
[]

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów
komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) od właścicieli nieruchomości
obowiązanych do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy-miasto
Grudziądz oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) w terminach
określonych w projekcie umowy i na warunkach określonych w załączniku do SIWZ – Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia – zwany dalej OPZ
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części Tak
Nie
Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części
tylko jednej części maksymalnej
liczby części Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Sektor nr III
Część nr:
1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
90500000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grudziądz
II.2.4) Opis zamówienia

Uzupełniający kod CPV
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Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone z ogrodów i
parków (kod 20 01 08, 20 02 01),
3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali i opakowania
wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05),
4) szkło oraz opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07),
5) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01).
Szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania i zagospodarowania w całym
okresie umowy: sektor nr III – 10 877 Mg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: 2018-04-01 Koniec 2019-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Tak
Opis wznowień:
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie
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Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Sektor nr IV
Część nr:
2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
90500000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grudziądz
II.2.4) Opis zamówienia
Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone
z ogrodów i parków (kod 20 01 08, 20 02 01),
3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali
i opakowania wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05),
4) szkło oraz opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07),
5) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01).
Szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania i zagospodarowania w całym
okresie umowy: sektor nr IV – 14 987 Mg
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: 2018-04-01 Koniec 2019-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Tak
Opis wznowień:
-

Nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe
-
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II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Sektor nr V
Część nr:
3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
90500000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
II.2.4) Opis zamówienia
Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone z ogrodów i
parków (kod 20 01 08, 20 02 01),
3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali
i opakowania wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05),
4) szkło oraz opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07),
5) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01).
Szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania i zagospodarowania w całym
okresie umowy: sektor nr V – 7 320 Mg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: 2018-04-01 Koniec 2019-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Tak
Opis wznowień:
-

Nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe
-

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i
TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z
art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm.).
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych. Łączna masa odebranych odpadów w okresie dwunastu kolejnych
pełnych miesięcy kalendarzowych nie może być mniejsza niż:
dla części I – 2 175 Mg;
dla części II – 2 997 Mg;
dla części III – 1 464 Mg;
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jedną umowę/jeden kontrakt.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna
spełnienie wymagań poprzez należyte wykonanie usługi w ramach jednej umowy pod warunkiem, że
łączna masa odebranych odpadów w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
odpowiada sumie ilości wymaganych dla wybranych przez Wykonawcę części zamówienia.
W przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie masy odebranych odpadów
w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych dotyczą części usługi zrealizowanej w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym
celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do
wykonania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej
Warunki aukcji zostały określone w Rozdziale 15 SIWZ.
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Tak

Nie
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Data: 2018-03-05
Czas lokalny: 09:00
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału PL
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 2018-05-03
Okres w miesiącach IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 2018-03-05
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz (Biuro Zarządu).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Grudziądzkim Parku Przemysłowym Sp. z o.o., ul.
Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz (Biuro Zarządu) w terminie najpóźniej do 05.03.2018 r. do godz.
9:00.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
-

SEKCJA VI:INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się Tak
Nie
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń 2019 rok
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część I zamówienia – 110 000,00 zł
Część II zamówienia – 160 000,00 zł
Część III zamówienia – 70 000,00 zł
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w zamkniętej kopercie w
Grudziądzkim Parku Przemysłowym Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32-36; 86-300 Grudziądz (Biuro
Zarządu).
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
Gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę na każde pisemne wezwanie
Zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą, pełnej kwoty wadium w okolicznościach
wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium 1: Cena (C) Waga: 60 %
Kryterium 2: Norma emisji spalin (S) Waga: 20 %
Kryterium 3: Termin podejmowania działań (T) Waga: 20 %.
Pełnomocnikiem Zamawiającego (Gmina-Miasto Grudziądz) w prowadzonym postępowaniu jest

15
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:
Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy:
ul. Postępu 17a
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-676
Państwo:
PL
Tel.:
+48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks:
+48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2018-01-22
Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami
odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający.

