Wyszków, dnia 13.11.2018 r.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4
mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

S PE CYFI KACJA
I S T O T NY C H WAR U N K Ó W ZAM Ó W I E N IA
(SIWZ)

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art.
132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z
„Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

„Wykonanie projektu instalacji elektrycznej ciągu technologicznego nawęglania w
wykonaniu przeciwwybuchowym”

Zatwierdzam:
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ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków
NIP 762-00-08-850
Tel. (29) 742-34-76
e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl
zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.pecwyszkow.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie
z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż wartość usługi nie przekracza kwoty 443.000 EURO to na
podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy
PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej ciągu
technologicznego nawęglania w wykonaniu przeciwwybuchowym”:
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona :
2.1. Inwentaryzację istniejącego obiektu niezbędną do celów projektowych.
2.2. Zaproponowanie i uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązania technicznego.
2.3. Dobór urządzeń.
2.4. Projekt wykonawczy instalacji: oświetleniowej, zasilania silników oraz gniazd jedno i
trój fazowych, awaryjnego wyłączenia wraz z wszelkimi uzgodnieniami.
2.5. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.
2.6. Nadzór autorski w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.
2.7. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
3. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji robót w części wykonania projektu
budowlanego:
3.1. Usługa objęta niniejszym zamówieniem musi być wykonana zgodnie z polskim
prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami
uzgodnień.
3.2. Dokumentacja projektowa będzie zapewniać opisanie przedmiotu zamówienia na
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dostawę urządzeń i realizację inwestycji w szczególności zgodnie z art. 29-31 ustawy
z dnia 24 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. W przypadku użycia nazw
własnych zostanie opracowana tabela równoważności, w której będą określne
minimalne parametry zaprojektowanego wyrobu.
3.3. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z:
3.3.1. Aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa
budowlanego, przepisami szczegółowymi, normami polskimi i europejskimi.
3.3.2. Dokumentacją techniczną urządzeń i wyposażenia.
3.3.3. Wiedzą techniczną.
3.3.4. Dostępnymi danymi katalogowymi urządzeń i elementów instalacji.
3.3.5. Dokonaną wizją lokalną.
3.3.6. Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem.
3.4. Dokumentacja musi być uzgodniona i zatwierdzona w wymaganych urzędach i
instytucjach.
4. Techniczne wymagania edycyjne:
4.1.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację:
a) w formie standardowej w czterech egzemplarzach (przedmiar i kosztorys w dwóch
egzemplarzach),
b) w wersji elektronicznej na płycie CD w jednym egzemplarzu odpowiednio w niżej
wymienionych formatach:
dokumenty tekstowe – doc, pdf,
dokumenty tekstowe z grafiką – doc, pdf,
pliki graficzne – jpg,
rysunki techniczne – dwg, pdf.
5. Opis stanu istniejącego
5.1. Liczba zainstalowanych silników trzy. Parametry silników:
• Silnik 2SIE 160 M-4 11 kW ; 1450 obrotów.
5.2. Liczba wyłączników krańcowych 3.
5.3. Wymiary hali nawęglania: załącznik nr 5.
5.4. Wymiary estakady łączące halę nawęglania z punktem przesypowym: długość 54 m,
szerokość 2,7 m, wysokość 2,4 m.
5.5. Wymiary punktu przesypowego: długość 5,9 m, szerokość 8,9 m, wysokość:
• Poziom I: 4,4 m;
• Poziom II: 3,45 m.
5.6. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – załącznik nr 6.
6. Wymagania dotyczące praw autorskich
6.1. Powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy projekty i opracowania są
przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
6.2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których
mowa niżej, następuje na zasadach wyłączności i nie jest ograniczone pod względem
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celu rozpowszechniania ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa
te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
6.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich
utworów objętych przedmiotem umowy z chwilą odbioru robót etapu I. Z tą chwilą
Zamawiający nabywa także własność nośników, na których w/w utwory utrwalono
i przekazano.
6.4. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w dniu
zawierania umowy, a w tym w szczególności:
6.4.1. utrwalanie oraz zwielokrotnianie utworów oraz ich poszczególnych
elementów na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach
oraz dowolną techniką znaną w chwili zawarcia Umowy, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
wykonywania odbitek, w tym wprowadzanie utworów oraz jego
poszczególnych elementów do pamięci komputera i jego cyfrowej obróbki,
6.4.2. stosowanie utworów oraz jego poszczególnych elementów w do realizacji
celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, której dotyczy Umowa,
6.4.3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
albo oddanie do używania na innej postawie prawnej,
6.4.4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
6.4.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu
w przedsiębiorstwie
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie
w dowolnej liczbie.
6.5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
tj. na rozporządzanie i korzystanie ze wszystkich utworów objętych przedmiotem
umowy (modyfikacji, adaptacji, zmian, przeróbek itp.), a także przenosi na
Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego
w stosunku do części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy na osoby trzecie.
6.6. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenia za
nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do
utworów objętych przedmiotem Umowy oraz wynagrodzenie za nabycie przez
Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego
następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do utworu.
6.7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są
autorami/współautorami utworów będących przedmiotem umowy, z których będzie
wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na
Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w niniejszym
paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich,
z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy
każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu
najpóźniej z chwilą odbioru robót etapu I.
6.8. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu
naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, Wykonawca:
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6.8.1. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki
powyższych zdarzeń,
6.8.2. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane
z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,
6.8.3. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń
majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub
osób zgłaszających roszczenia.
6.9. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa
wynikające z odebranych etapów przedmiotu Umowy, w tym majątkowe prawa
autorskie w zakresie wynikającym z umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo do
wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane świadczenia.
IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca nie może powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji całości zamówienia:
Pięć tygodni od daty podpisania umowy.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza
spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w trybie art. 22 ust 1.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły
spełnia / nie spełnia.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym:
2.1.
osoby posiadające uprawnienia budowlane projektowe do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w
branży elektrycznej, legitymujących się przynależnością do właściwej izby
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Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły
spełnia / nie spełnia.
Zleceniodawca wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z
warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy
zawarte w SWIZ oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą w tym:
4.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
4.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonani
zamówienia,
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w Ciepłowni
zlokalizowanej w Wyszkowie przy ulicy Przemysłowej 4 i zapoznania się na miejscu
warunkami realizacji zamówienia. Z każdej wizji lokalnej będzie sporządzona notatka
służbowa.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
Dokumenty składane w formie kopi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca który nie spełnia warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.
Wykonawca wykona wycenę przedmiotu zamówienia na podstawie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz bezpośrednich oględzin na własny koszt i ryzyko.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.
2.

3.

XI.

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
W celu potwierdzenia warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia
Wykonawca przedstawi wykaz pracowników, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, – załącznik nr 3 do
SIWZ.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –
załącznik nr 4.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później, niż na 5 dni od momentu, w którym upływa wyznaczony
termin składania ofert.
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże zadającemu pytanie oraz zamieści na
stronie internetowej: www.bip.pecwyszkow.pl (zakładka - Przetargi)
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie (w tym w formie elektronicznej lub faksem). Jeżeli zamawiający lub wykonawcy
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Grzegorz Salwin - tel. 297423477, 607706042.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
XIV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przygotowanie oferty

1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
1.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
1.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
1.8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z
oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i
pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez
notariusza.
1.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
1.10. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
1.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem składania ofert.
1.12. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
XV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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1. Oferty należy składać w:
sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 07-200
Wyszków do dnia 28.11.2018 r. do godz. 12:00
XVI.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cenę zawartą w ofercie, o której mowa w pkt. 1 ustala się jako ryczałtową bez możliwości jej
zmiany, na podstawie ustaleń Wykonawcy co do zakresu oraz ilości robót i materiałów
niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia.
3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych zamówienia, które nie były
przewidziane, Wykonawca zobowiązuje się wykonać je na dodatkowe zlecenie Zamawiającego
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i cen
4. Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia w tym podatki.
6. Cena może być tylko jedna.
7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
XVII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

1. Kryteria oceny ofert:
Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:
1.1.
Cena oferty
- waga ceny 100 %,
1.2.
Sposób punktowania – 1% = 1 pkt.
2. Cena ofert będzie oceniana w sposób następujący:
Oferta o najniższej cenie (NCO) otrzyma:
100 pkt × waga ceny = 100 pkt × 1 = 100 pkt
Oferta o cenie wyższej (CO) otrzyma:
NCO
× 100 × 1 pkt
CO
3. Punktacja łączna W jaką otrzyma oferta wynikać będzie z następującej formuły:
NCO
W = 1×
×100
CO
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane powyżej kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru
zawartego w pkt 3.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego celem podpisania umowy.
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wzór formularza oferty – Załącznik Nr 1.
Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego – Załącznik Nr 2.
Wykaz osób – Załącznik Nr 3.
Oświadczenie o posiadanych wymaganych uprawnieniach – Załącznik nr 4.
Rzut hali nawęglania: załącznik nr 5.
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – załącznik nr 6
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