ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
43-190 MIKOŁÓW
UL. KOLEJOWA 2
TEL. (32) 324 26 00

ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/11/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 193.000 euro:

Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych
administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZGL/DzZ/11/2011

I. Zamawiający
Zakład Gospodarki Lokalowej
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
tel. (32) 324 26 00;
fax.(32) 324 26 12
NIP: 635-00-11-970
REGON: 270547060
adres URL: http://www.zgl.mikolow.pl
e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 700-1600, wtorek - czwartek 700-1500, piątek 700-1400
II. Informacje o trybie i stosowaniu przepisów
1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 Prawa zamówień publicznych.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z dodatkami od nr 1 do 8 kompletny
dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia
przedmiotowego postępowania.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia: CPV 71314100-3 - Usługi elektryczne
2. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z art. 62 ust.1 Prawa Budowlanego, które
mówi:
art. 62. 1.b
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę
kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w
zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3. Rodzaje badań w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, jakie należy wykonać dla każdego budynku:
-

pomiary eksploatacyjne uziemienia
pomiary instalacji odgromowej – pierwszy i następny
pomiary pętli zwarcia
pomiary wyłącznika różnicowo-prądowego
 1-fazowego
 3-fazowego
- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary ciągłości żył
4. Pomiary należy przeprowadzić w lokalach mieszkalnych znajdujących się w 48 budynkach będących
wspólnotami mieszkaniowymi i administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.
Pełne zestawienie budynków wraz z ilością lokali oraz występowaniem instalacji odgromowej stanowi
dodatek nr 7 do siwz.
5. Zamawiający informuje, iż osoba wykonująca pomiary nie może być jednocześnie osobą nadzorująca.
6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia ma obowiązek:
a) wykonania pomiarów zgodnie z załączonymi wzorami protokołów stanowiącymi dodatek nr 8 do
siwz
b) dołączenia wniosków końcowych wraz z listą lokatorów potwierdzająca wykonanie pomiarów
w każdym lokalu mieszkalnym
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c) dołączenia szkicu instalacji odgromowej w przypadku jej występowania na budynku
d) dostarczenia 2 egzemplarzy dokumentacji
e) ustalenia z zamawiającym harmonogram przeprowadzania pomiarów
7. Podczas prowadzenia prac pomiarowych przy rozłączaniu obwodów, uziemień i odgromów wszystkie
połączenia po wykonaniu pomiarów muszą zostać przywrócone do stanu pierwotnego. W przypadku
uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wykonujący pomiary zobowiązany jest do jego wymiany na
własny koszt.
IV. Termin wykonania zamówienia
do 30.09.2012 r.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej oraz wariantowej
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VII. Informacja o wykonawcach
o podwykonawcach

wspólnie

ubiegających

się

o

zamówienie

oraz

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki
cywilne) – wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
dołączyć do oferty.
Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji
wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zakresu
zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Ewentualna zmiana podwykonawcy – w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za zgodą
zamawiającego.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.
 dysponują lub będą dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się
eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku dozorowym
 dysponują lub będą dysponować min. 5 osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania
się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku eksploatacyjnym
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d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.
 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na min.
50.000,00 zł
2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o wymagane w części IX siwz oświadczenia i dokumenty oraz zawarte w nich informacje (zgodnie
z wymogami formalnymi zawartymi w niniejszej siwz).
3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku
będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni
spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego,
wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.
2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów):

1)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodatek nr 4 do siwz

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2
2)

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2

dodatek nr 4 do siwz
(dot. oświadczenia
osób fizycznych)

ustawy

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:

1)

Warunek
w części
VIII.1.2)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodatek nr 3 do siwz

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
3)

Warunek
w części
VIII.1.2)c

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
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dodatek nr 5 do siwz

4)

5)

Warunek
w części
VIII.1.2)c

Warunek
w części
VIII.1.2)d

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają

dodatek nr 5 do siwz

obowiązek posiadania takich uprawnień

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

3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stosuje się przepisy zawarte w §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
(Dz. U. Nr 226 z 2009 r., poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
X.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z dodatkową informacją: Dział Zamówień Publicznych
i opatrzoną numerem sprawy: ZGL/DzZ/11/2011
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. W stosunku do oświadczeń lub dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych jedyną dopuszczalną formą ich składania jest forma pisemna (patrz część IX
pkt. 4 siwz).
4. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
pod kątem:
• merytorycznym: Andrzej Pacha
• formalno-prawnym: Michał Kuszka, pokój nr 201, tel. (32) 324 26 11
5. Informacje i wyjaśnienia dotyczące treści siwz można uzyskać w trybie określonym w art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

XI. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wnosi
wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwatysiącezłotych), przed upływem terminu składania
ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu /przelewem/ na konto Zamawiającego: MBS Mikołów 30 8436 0003 0000 0009
8788 0254 (za datę wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na
konto zamawiającego),
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 poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejoryginał należy zostawić w Kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej, natomiast poświadczoną przez
Kasę Zakładu Gospodarki Lokalowej kopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do
oferty,
 gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych – oryginał należy zostawić w Kasie
Zakładu Gospodarki Lokalowej, natomiast poświadczoną przez Kasę Zakładu Gospodarki Lokalowej
kopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275) - oryginał należy zostawić w Kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej, natomiast
poświadczoną przez Kasę Zakładu Gospodarki Lokalowej kopię potwierdzenia wniesienia wadium
należy dołączyć do oferty.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wielkość i układ załączonych do siwz wzorcowych formularzy (dodatków) może zostać przez
wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
2. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
b) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
c) poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e
do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi
zostać poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią;
zamawiający nie wyraża zgody na poprawianie kwoty występującej w ofercie;
d) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
e) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
............................................
(nazwa wykonawcy)
............................................
(adres i tel. wykonawcy)
Oferta na:
„Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki
Lokalowej w Mikołowie”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 29.11.2011 r.

3. Oferta musi zawierać co najmniej:
1)

Formularz ofertowy

wzór stanowi dodatek nr 1 do siwz

2)

Formularz cenowy

wzór stanowi dodatek nr 2 do siwz

3)

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia wymienione w części IX siwz
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4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
wykonawcę.
5. Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione, a następnie
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa
w pkt. 5a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być
dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
6. W przypadku gdy wykonawca jako dodatek do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta
musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania
oświadczenia woli w imieniu wykonawcy.
XIV. Oferty zamienne, wycofanie ofert, oferty złożone po terminie
1. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany
do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi siwz w części XIII pkt. 2
lit. e, dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”. W opakowaniu musi się znaleźć dokument, o którym
mowa w części IX pkt.1 ppkt. 2 podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
2. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie
oświadczenie w opakowaniu, jak to stanowi siwz w części XIII pkt. 2 lit. e, dodatkowo oznaczonym
napisem „WYCOFANIE”. W opakowaniu musi się znaleźć dokument, o którym mowa w części IX pkt.1
ppkt. 2 podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia.
XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 202 do dnia 29.11.2011 r. do godziny
9.00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 210 dnia 29.11.2011 r. o godzinie
9.05.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty należy policzyć w oparciu o przedmiot zamówienia określony w części III siwz,
uwzględniając wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego i zgodnego z umową
wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty, bez których nie można wykonać przedmiotu
zamówienia. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o formularz cenowy stanowiący dodatek nr 2 do
siwz, wskazując:
- cenę brutto za wykonanie pomiarów w 1 mieszkaniu,
- cenę brutto za wykonanie pomiarów instalacji odgromowej dla 1 budynku,
- ceny brutto za wykonanie pomiarów dla każdego budynku,
- cenę brutto za całość zamówienia.
2. W dodatku nr 1 do siwz „Oferta” należy podać ryczałtową kwotę brutto za całość zamówienia.
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podana słownie, to
jako właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
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XVII. Opis kryteriów i ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny spełniania kryteriów przez
wykonawców
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Kryterium
Cena

Waga
100%

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi
100 pkt.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty
według następującej zasady:
CN
----- x 100 pkt = ............. punktów
CO

Wyjaśnienia :

CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma
najwyższą ilość punktów.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć następujące dokumenty:
a) Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej przedkładają
Zamawiającemu umowę spółki, jeżeli nie została dołączona do oferty.
b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
c) Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna przedkłada aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) Projekt umowy z podwykonawcami, jeżeli takowi zostali wskazani w ofercie.
e) Kopie uprawnień osób wskazanych przez wykonawcę do pełnienia usługi
f) Harmonogram realizacji pomiarów
XIX. Termin i miejsce zawarcia umowy
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie
wskazanym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego - pokój nr 201.
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy stanowią dodatek nr 6 do siwz.
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XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez
zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności,
do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w
art.179-198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządził: Michał Kuszka

Siwz została zweryfikowana pod względem merytorycznym:

...................................................................

Zatwierdzono dnia ...........................

.................................................................

Dodatki:
1)
2)
3)
4)

Oferta
Formularz cenowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz nr 1 – Osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez te
osoby wymaganych uprawnień
6) Wzór umowy
7) Zestawienie budynków
8) Wzory protokołów
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