
GOZ. 381-1/14                                                                                                                             

Nr ogłoszenia: 7738-2014

                                             SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH

W  PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2013 R.

POZ. 907).

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa nowości wydawniczych – książek drukowanych oraz audiobooków 

dla Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w 2014 roku

Zamawiający:

Książnica Beskidzka

43-300 Bielsko-Biała

ul. Słowackiego 17a



     I.            NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Pełna nazwa Zamawiającego: Książnica Beskidzka

2. Adres: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 17 a

3. Regon: 000282719

NIP: 547-17-51-808

4. e-mail: biblioteka@ksiaznica.bielsko.pl

 5.  Adres strony internetowej: www.ksiaznica.bielsko.pl

5. Nr telefonu: (33) 822-82-21 do 23, wew. 252, 235; faks: 812-65-20

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie udzielane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo Zamówień Publicznych

 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz.907).

                  Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowości wydawniczych – książek 

drukowanych oraz audiobooków dla Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

2. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień 

CPV kodami: 

                            22113000-5 Książki biblioteczne

                            32321300-2 Materiały audiowizualne

3. Dostawa obejmować będzie nowości wydawnicze – książki drukowane oraz 

audiobooki dla dzieci, młodzieży, dorosłych z zakresu literatury pięknej, 

popularnonaukowej oraz naukowej, według wykazów tytułów i ilości  

egzemplarzy przygotowywanych sukcesywnie przez Zamawiającego.

4. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) realizowania zamówień, które Zamawiający będzie składać na podstawie 

katalogów wydawnictw oraz innych źródeł informacji o nowościach

wydawniczych w  terminie 10 dni od złożenia zamówienia,

b) uzupełniania kontynuacji wydawniczych,
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c) bezpłatnego dostarczania zamówionych egzemplarzy zgodnie ze 

złożonym zamówieniem,

d) uzupełniania wszelkich braków ilościowych i jakościowych

                                 w dostarczanych książkach w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

Uwaga: reklamację uważa się za złożoną, jeżeli została sporządzona na 

piśmie oraz doręczona Wykonawcy na wskazany przez niego numer 

faksu względnie listem poleconym na adres jego siedziby,

.                     5.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych oraz

                            zawarcia umowy ramowej. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej       

                            i zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Całość zamówienia  ma być wykonana do 31 grudnia  2014 roku.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub 

czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi – aktualny odpis 

z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

w przypadku przedsiębiorstw występujących wspólnie – m.in. 

spółki cywilne, konsorcja – zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru każdego 

ze wspólników,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz 

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia,
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d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia (na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych),

e) akceptują warunki zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez 

zastrzeżeń oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (dot. spółek cywilnych, konsorcjów) – art. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów 

wymienionych w rozdziale VI siwz.

VI. WYKAZ  ZAŚWIADCZEŃ, OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW, 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

           W POSTĘPOWANIU,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 PRAWA    

           ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy  

zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a)  oferta przetargowa, sporządzona na formularzu stanowiącym zał. 

nr 1 do siwz, zawierająca oświadczenie Wykonawcy o :

-    wykonaniu zamówienia w terminie określonym w siwz;

- terminie związania ofertą – 30 dni;

- zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

      z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń  

      oraz zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach  

      zawartych w projekcie umowy;

b) wykaz wydawnictw, z którymi Wykonawca współpracuje 
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      w bieżącym roku, sporządzony według alfabetycznej kolejności  

      nazw własnych wydawnictw,

c) aktualne zaświadczenia: 

- właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane  

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed  

upływem terminu składania ofert,

d) oświadczenie w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych

o spełnieniu warunków, o których  mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – 

załącznik nr 2,

                                    e)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,

        f)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub  aktualne  zaświadczenie

             o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie    

                                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

                                        W przypadku przedsiębiorstw występujących wspólnie – m.in. spółki

                                        cywilne, konsorcja – zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

                                        działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru każdego 

                                        ze wspólników,

  g)  pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się

       wspólnie o przedmiotowe zamówienie, określające zakres 
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       udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany     

przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie

       o zamówienie),     

       

                                h)   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

                                      informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - 

                                      załącznik nr 5.

           Wykonawcy z innych państw członkowskich UE zobowiązani są do złożenia

dokumentów równoważnych, odpowiadających polskim dokumentom wymaganym 

przez Zamawiającego, tj. odpowiedniki  zaświadczeń  z ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za zgodność

 z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ                  

                  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA       

                  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB   

                  UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia 

dotyczące siwz i przedmiotu zamówienia (dopuszcza się faks oraz e-mail).

2. Termin wniesienia zapytania nie może być krótszy niż 6 dni przed 

terminem składania ofert.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 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 do końca dnia, w którym upływa 

      połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z  

     wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przesłał 

     specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła  

     zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której została 

     udostępniona siwz - www.ksiaznica.bielsko.pl

4. Wszelkiego rodzaju wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 

i Wykonawcy mogą przekazywać faksem lub pocztą elektroniczną.
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5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym 

czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść siwz. 

Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz 

udostępnia ją na stronie internetowej.

6. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

7. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami i udzielania 

wyjaśnień są:

a) Grażyna Chrustek  - kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania 

Zbiorów tel. 33 822-82-21 do 23 wew. 235

      Małgorzata Kozioł -  kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

                        tel. 33 822-82-21 do 23 wew. 254

                                    b)   E –mail: biblioteka@ksiaznica.bielsko.pl, gioz1@wp.pl,

                  c)   Numer pokoju (w siedzibie Zamawiającego): 50

                  d)  Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:    

700 do 1500 ( od poniedziałku do piątku)  

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

IX. UDZIELENIE ZALICZEK.

                 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty przetargowej,    

     stanowiącym  załącznik nr 1  nin. siwz.  

                  2.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.   

                  3.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

                  4.  Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku
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                        polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).  

                  5.   Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej siwz  (Wykonawcy      

                        zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w siwz i jej  

                        załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym    

                        dokumencie).

                   6.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(np. konsorcjum) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że 

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24 Pzp. tj. do oferty  powinny 

być załączone zaświadczenia, oświadczenia oraz dokumenty wskazane 

w części VI siwz odrębnie w odniesieniu do każdego z Wykonawców,  

natomiast  pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawcy  mogą złożyć 

wspólnie jako jeden wspólny komplet.

                   7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie,

                       trwałą techniką i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do

                       reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości

                       odpowiadającej cenie oferty.

                     

Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez 

osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

8. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga: w dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika przez każdego z 

Wykonawców (wspólników) dla konkretnego zamówienia publicznego winien być również 

określony zakres pełnomocnictw, wynikający z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj. czy pełnomocnik ma upoważnienie Wykonawców do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia czy też do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy.

9. Cenę ofertową wykonania całości zamówienia, wynikającą z kalkulacji 

kosztów należy podać na formularzu oferty przetargowej (zał. nr 1). Cenę 

brutto należy podać cyfrowo i słownie.

               10.  Oferta powinna być opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się

                      z jej treścią do czasu otwarcia ofert tj. w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 

                      lub opakowaniu.
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Opakowanie powinno być:

• zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby 

Zamawiającego,

      oznakowane następująco: Oferta w postępowaniu  

      o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę       

      nowości wydawniczych  - książek drukowanych oraz   

      audiobooków dla Książnicy Beskidzkiej 

      w  Bielsku-Białej, opatrzone nazwą   

      i dokładnym adresem Wykonawcy oraz dopiskiem

      nie otwierać przed  22 stycznia 2014 r.

11. Wykonawca może  przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

      wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

      (przed terminem składania ofert) ofertę zmienioną (zamknięta koperta 

      [opakowanie] oznaczona napisem „zmiana”) lub pisemne powiadomienie 

                       o wycofaniu oferty.

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie  

      poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez  

      Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej

      prawdziwości.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

   1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Książnica Beskidzka      

                          sekretariat ul. Słowackiego 17 a,  pokój nr 7.

   a)  Termin składania ofert: 22 stycznia godz. 10:00

   b)  Termin otwarcia ofert:  22 stycznia godz. 11:00

                     Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po    

                     upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

               2.  Tryb otwarcia ofert: 

                          Otwarcie ofert jest jawne. 

                 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

                 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                           Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz  
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                           adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także  

                           informacje dotyczące ceny oferty.

                      3.  Ocena ofert.

                           Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego

                           w SIWZ kryterium oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XIII. OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Obliczanie ceny wykonania zamówienia musi zawierać wszystkie koszty     

związane z realizacją zadania.

XIV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ ICH ZNACZENIE.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawiać będzie
najkorzystniejszy bilans kryteriów.
Oferty oceniane będą punktowo. Zamawiający przy wyliczeniu podawać będzie 
punkty wraz z ich ewentualnymi wartościami dziesiętnymi z dokładnością dwóch 
miejsc po przecinku.
Wszelkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny poszczególnych 
kryteriów będą wykonane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta 
wynosi 100 pkt. tj.:
- za najkorzystniejszą cenę - 60 pkt.
- za największą liczbę wydawnictw z wykazu Wykonawcy, pokrywających się z 
wydawnictwami znajdującymi się w wykazie przygotowanym przez 
Zamawiającego - 40 pkt.

W trakcie oceny ofert przyznawane są punkty za powyższe kryteria według 
następujących zasad:

• Kryterium - cena
  Cena oferowana najniższa (najniższy % ceny detalicznej (brutto)
 -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%

Cena badanej oferty ( % ceny detalicznej (brutto) badanej oferty)

• Kryterium - liczba wydawnictw z wykazu Wykonawcy, 
pokrywających się z wydawnictwami, znajdującymi się w wykazie 
przygotowanym przez Zamawiającego
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Liczba wydawnictw pokrywających się badanej oferty

------------------------------------------------------------------x 100 pkt. x 40%
Największa liczba wydawnictw pokrywających się wśród złożonych ofert

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, 

jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy 

zostanie niezwłocznie przesłane wybranemu Wykonawcy.

2. Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowi załącznik  nr 4 do siwz.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.

     XVII.    INFORMACJE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

Zamawiający powiadomi o wynikach rozstrzygnięcia przetargu na piśmie 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

    XVIII.      ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ         
                     WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

            

1. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszej siwz.

2. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne:
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 5%  ceny brutto książek niedostarczonych w terminie 

przewidzianym w § 3 pkt. a Umowy za każdy dzień zwłoki,

 5% ceny brutto dostarczonych książek z wadami (a nie 

wymienionymi na wolne od wad) niezależnie od zwrotu 

uiszczonej za nie kwoty oraz 5% wartości brakujących 

książek w przypadku gdy nie zostaną uzupełnione braki 

ilościowe; w razie całkowitego wyczerpania się nakładu 

tytułu Zamawiający otrzymuje od Wykonawcy inną książkę 

o tej samej wartości,

 5% ceny brutto książek z niezrealizowanych dostaw

z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

ponosi on odpowiedzialność,

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 5% wartości 

egzemplarzy ze zrealizowanych dostaw z powodu odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność. 

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki 

ustawowe, za zwłokę w zapłacie za zrealizowaną dostawę liczoną 

od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.

     XIX.       POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
                     PRYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
                     O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

  
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI

Prawa Zamówień Publicznych – „środki ochrony prawnej”.

      XX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

                W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie

                przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie  przepisy 

                Kodeksu Cywilnego.

    Załączniki

       1.   Formularz oferty – załącznik nr 1,
       2.   Oświadczenie w trybie art. 44 Ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnieniu 
             warunków,o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2,       
       3.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,  
       4.   Wzór umowy – załącznik nr 4.
       5.   Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca

nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5.
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