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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

I. Nazwa zadania 

Centrum produkcji ekologicznej. 

II. Nazwa (firma) i adres zamawiającego 

Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu, 

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16,  

e-mail: strug@intertele.pl 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, dalej „ustawa PZP”). W sprawach nieuregulowanych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym, do postępowania w sprawie zamówienia znajdują zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

2. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konku-

rencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców niniejsze postępowanie toczy 

się w oparciu o zasadę konkurencyjności. 

3. W celu zachowania zasad o których mowa w ust. 2 niniejsze zapytanie zostało umieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego1 oraz zostało skierowane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Centrum 

produkcji ekologicznej w gminie Chmielnik (powiat rzeszowski, woj. podkarpackie).  

2) Zamówienie obejmuje wykonanie inwestycji: 

a) zespołu tuneli foliowych – tunelu zblokowanego wielonawowego; 

b) stawu; 

c) kontenera hydroforni; 

d) instalacji nawadniania; 

e) instalacji elektrycznej; 

f) niezbędnego utwardzenia dojazdu do tuneli oraz budynku technicznego pompowni; 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 do 

Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia). 

V. Możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
1 http://liderds.ostnet.pl    

mailto:strug@intertele.pl
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VI. Wymagania stawiane wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi 

dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustano-

wionym przedstawicielem wykonawcy. 

4. Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej 

oraz dokonanie innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 

6. (Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia 

podwykonawcom) Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. 

7. (Wymagania organizacyjne) Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami. 

8. (Wymagania dotyczące gwarancji) Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela gwarancji na 

okres nie mniejszy niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

VII. Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania do 31 lipca 2021 r. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 

1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego 

wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, czyli realizujący 

w okresie ostatnich 3 lat zamówienia prac montażowych; 

3) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie zamówie-

nia; 

4) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach ekono-

micznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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. 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfiko-

wanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie 

wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępo-

waniu. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodną z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie spełnia wymogów 

formalnych udziału w postępowaniu; 
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3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5. W celu uniknięcia konfliktu interesów: 

1) zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapita-

łowo2, 

2) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy,  

w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo 

z wykonawcami, którzy złożyli oferty, powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 

IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia wykonawców 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, 

j.t.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, 

j.t.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub koman-

dytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2; 

4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmo-

wane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 
2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygoto-
waniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 

stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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6) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

7) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wyka-

zać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

8) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamó-

wienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703, j.t. z późn. zm.); 

9) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamó-

wienia publiczne. 

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ); 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ); 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór – 

załącznik nr 3 do SIWZ); 

4) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ); 

5) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ) – jeżeli wykonawca 

korzysta z zasobów innych podmiotów; 

6) oświadczenie o wysokości obrotów wykonawcy lub podmiotu współpracującego przy realizacji 

zamówienia, tj. podmiotu na którego zasobach opiera się wykonawca (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ); 

7) wykaz zrealizowanych zamówień polegających na realizacji inwestycji montażowych (wzór – załącznik 

nr 6 do SIWZ) wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zamówień; 

8) pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli 

dotyczy). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca 

składa następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ), 

2) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ). 

3. W celu wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków: posiadania uprawnień do wykonywania działal-

ności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia (jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania) oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca składa 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ). 
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4. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

zapewniających należyte wykonanie zamówienia, wykonawca musi przedłożyć oświadczenie (wzór – 

załącznik nr 6 do SIWZ) obejmujące co najmniej 1 zamówienie zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat 

w zakresie robót montażowych w kwocie nie mniejszej niż 200 000 brutto. 

5. W celu wykazania przez wykonawcę spełnienia warunki znajdowania się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, wykonawca lub podmiot współpracujący przy 

realizacji zamówienia, tj. podmiot na którego zasobach opiera się wykonawca, musi przedłożyć 

oświadczenie o wysokości obrotów za 3 ostatnie lata obrachunkowe (wzór – załącznik nr 5). 

6. Jeżeli wykonawca lub, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z wykonawców działa przez okres krótszy niż okres umożliwiający przedłożenie dokumentu o którym 

mowa w ust. 5 (tj. 3 lata obrachunkowe) – zamawiający uzna, że wykonawca nie spełnia warunku 

znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. 

7. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicz-

nej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia z dokumentów o których mowa w ust. 5 

musi wynikać, że: średnia wysokość obrotów wykonawcy za trzy ostatnie lata obrachunkowe była nie 

mniejsza niż 200 000,00 PLN; w przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia uwzględniana średnia wysokość obrotów będzie łączną sumą średnich obrotów 

wszystkich wykonawców za trzy ostatnie lata obrachunkowe. 

8. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum/spółka cywilna): 

1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezento-

wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) pełnomocnictwo do pełnienia funkcji o której mowa w pkt. 1, wystawione zgodnie z wymogami prawa, 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców winno być dołą-

czone do oferty; 

3) przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub 

uchwałę wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników 

(art. 865 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny); 

4) postanowienia niniejszej specyfikacji dotyczące wykonawców występujących wspólnie stosuje się 

odpowiednio do wspólników spółki cywilnej; 

5) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 

6) dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty powinny być podpisane przez wykonawcę, albo członka 

jego zarządu albo prokurenta albo ustanowionego pełnomocnika; 

7) dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy, od którego pochodzą; 

8) kopie dokumentów i oświadczeń dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 

którego dokument lub oświadczenie dotyczy; 

9) Oferta winna być sporządzona wg następujących zasad: 
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a) formularz oferty wykonawcy występujący wspólnie składają jako jeden łączny, podpisany przez 

pełnomocnika; 

b) załączniki o których mowa w ust. 1 pkt. 3 – 4, 8 powinny pochodzić od każdego z podmiotów 

oddzielnie; 

c) w odniesieniu do załączników o których mowa w ust.1 pkt. 2, 5 – 7 – ponieważ oceniany będzie 

łączny potencjał wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawców – nie jest 

wymagane złożenie ww. dokumentów przez wszystkich wykonawców, lecz dokumenty te mają 

obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykażą spełnienie tego 

warunku łącznie. 

XI. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 

1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 

„za zgodność z oryginałem”. 

2. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważ-

nionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 

prawnego. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 

złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości.  

XII. Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez wykonawcę polegającego na zasobach innych 

podmiotów 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. 

2. Powołując się na spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez inny podmiot, wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia i w tym celu ma obowiązek przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia 

niezbędnych zasobów (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ). 

3. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca powinny być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświad-

czeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na adres: Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina 

Strugu, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicz-

nej: kazimierz.jaworski@polskichleb.pl. 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

imię i nazwisko: Kazimierz Jaworski 

tel.: 661 764 610 
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e-mail: kazimierz.jaworski@polskichleb.pl 

w terminach godz. pomiędzy 8:00 a 16:00 

4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 

imię i nazwisko: Kazimierz Jaworski 

tel.: 661 764 610 

e-mail: kazimierz.jaworski@polskichleb.pl 

w terminach godz. pomiędzy 8:00 a 16:00 

XIV. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoz-

nania. 

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną bez ujawniania źródła zapytania zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

XV. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 

3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 

wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany istotnych warunków 

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 

w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany istotnych warunków zamówienia 

zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

XVI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie przewiduje wadium. 
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XVII. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie ze stosownym dokumentem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, 

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej 

ofertę. 

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekomple-

tacji zawartości oferty. 

9. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

10. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Lokalna 

Grupa Działania - Lider Dolina Strugu, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa i opatrzone nazwą, dokładnym 

adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Centrum produkcji ekologicznej. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty 

(opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

XIX. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert 

1. Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub 

pełnomocnictw, jeżeli: 

1) wykonawca nie złożył aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie że wykonawca: nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, brak podstaw wykluczenia – które 
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zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,  

2) oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiają-

cego wątpliwości, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

1) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu; 

2) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego. 

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia 2021 r., godzina: 15:00 w siedzibie zamawiającego pod adresem: 

Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak 

i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte 9 kwietnia 2021 r., godzina: 15:15 w Lokalnej Grupie Działania - Lider Dolina Strugu, 

ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa. 

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i wykonawca nie może domagać się za wykonanie przed-

miotu zamówienia zapłaty wynagrodzenia wyższego, niż zaoferowane, a następnie wskazane w umowie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ustalona w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od 

rozmiaru wykonanych dostaw, robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich 

realizacji. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 

wykonawca. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) liczbowo i słow-

nie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
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6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

XXII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją; 

2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie; 

3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi zasadę oceny ofert. Oferty oceniane będą 

w odniesieniu do warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 

przedstawione w tabeli: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 0,80 

Termin wykonania całości zamówienia 0,10 

Okres gwarancji wykonawcy 0,10 

4. W każdym kryterium, oferta wykonawcy otrzyma liczbę punktów ustaloną zgodnie z określonym dla tego 

kryterium wzorem do obliczenia punktowego. 

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

Nazwa kryterium Wzór do obliczenia punktowego 

Cena 
𝑝𝐶 =

𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜
∙ 100 

gdzie: 

𝑝𝐶  – liczba punktów w kryterium Cena; 

𝐶𝑚𝑖𝑛 – cena brutto z oferty o najniższej cenie (wyrażona w złotych polskich – PLN, 

z zastrzeżeniem zapisów ust. 8); 

𝐶𝑜 – cena brutto z oferty ocenianej (wyrażona w złotych polskich – PLN, z zastrzeże-

niem zapisów ust. 8) 
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Nazwa kryterium Wzór do obliczenia punktowego 

Termin wykonania 

całości zamówienia 
𝑝𝑇 =

𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑜
∙ 100 

gdzie: 

𝑝𝑇 – liczba punktów w kryterium Termin wykonania całości zamówienia; 

𝑇𝑚𝑖𝑛 – gwarantowany termin wykonania całości zamówienia z oferty o najkrótszym 

gwarantowanym terminie wykonania całości zamówienia (wyrażony jako liczba dni 

od dnia zawarcia umowy, mogący przyjmować wartości od 30 do 90) 

𝑇𝑜 – gwarantowany termin wykonania całości zamówienia z oferty ocenianej 

(wyrażony jako liczba dni od dnia zawarcia umowy, mogąca przyjmować wartości od 

30 do 90 – jeżeli wykonawca poda termin wykonania całości zamówienia krótszy niż 

30 dni, to do obliczeń zostanie przyjęty termin 30 dni; jeżeli wykonawca poda termin 

wykonania całości zamówienia dłuższy niż 90 dni, to jego oferta zostanie odrzucona). 

Okres gwarancji 

wykonawcy 
𝑝𝐺 =

𝐺𝑜
𝐺𝑚𝑎𝑥

∙ 100 

gdzie: 

𝑝𝐺  – liczba punktów w kryterium Okres gwarancji wykonawcy; 

𝐺𝑚𝑎𝑥 – gwarantowany okres gwarancji wykonawcy z oferty o najdłuższym 

gwarantowanym okresie gwarancji wykonawcy (wyrażony w liczbie pełnych 

miesięcy gwarancji – może przyjmować wartości liczb całkowitych od 60 do 120); 

𝐺𝑜 – gwarantowany okres gwarancji wykonawcy z oferty ocenianej (wyrażony w 

liczbie pełnych miesięcy gwarancji – może przyjmować wartości liczb całkowitych od 

60 do 120; jeżeli wykonawca poda okres gwarancji wykonawcy krótszy od 60 

miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona; jeżeli wykonawca poda okres gwarancji 

dłuższy niż 120 miesięcy to do obliczeń zostanie przyjęta wartość 120) 

 

6. Wynikiem oceny dla każdej z ofert będzie suma iloczynów liczby punktów otrzymanych w ramach 

wyszczególnionych kryteriów oceny przez wagę przyporządkowaną tym kryterium oceny – obliczona 

zgodnie z przedstawionym wzorem: 

𝑝 = 𝑝𝐶 ⋅ 𝜂𝐶 + 𝑝𝑇 ⋅ 𝜂𝑇 + 𝑝𝐺 ⋅ 𝜂𝐺 

 

gdzie: 𝑝 – wynik oceny dla danej oferty; 𝑝𝐶  – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena; 𝑝𝑇 – liczba 

punktów otrzymanych w kryterium Termin wykonania całości zamówienia; 𝑝𝐺  – liczba punktów 

otrzymanych w kryterium Okres gwarancji wykonawcy; 𝜂𝐶  – waga dla kryterium Cena (𝜂𝐶 = 0,8); 𝜂𝑇 – 

waga dla kryterium Termin wykonania całości zamówienia (𝜂𝑇 = 0,1); 𝜂𝐺 – waga dla kryterium Okres 

gwarancji wykonawcy (𝜂𝐺 = 0,1).Oferta, która uzyska największy wynik oceny (𝑝) zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie uzyskanym wynikiem oceny. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
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wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od 

towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w szcze-

gólności: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający upubliczni w taki sposób, w jaki zostało 

upublicznione zapytanie ofertowe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania 

dofinansowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty 

biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem. 

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty oraz upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione 

zapytanie ofertowe.  

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

wybranemu wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się (odstąpi) 

od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych 

w ofercie. 

2. Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdy: 

1) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy; 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie; 

3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotych-

czasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwyko-

nawców. 

3. Zmianę postanowień zawartej umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w sto-

sunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy 

i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej 

treści; 

2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 

pierwotnie w umowie; 

3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub 

polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, 

w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt. 4. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

– klęski żywiołowe,  

– warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i spraw-

dzeń, dokonanie odbiorów; 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności 

wstrzymanie robót przez zamawiającego; 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej; 

d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwo-

ścią prowadzenia prac; 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany technologiczne, w szczególności: 

– konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zamówienia, 
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– konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) pozostałe zmiany: 

a) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie albo 

zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możli-

wość odpowiednie zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny), 

c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci 

za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł 

w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, j.t. z późn zm.) z uwzględnieniem faktu, że za rażącą 

zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017 poz. 1577, j.t. z późn. zm.). 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt. 1 lit. a – d termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywa-

nia jej przedmiotu w sposób należyty. 

6. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 4 stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Nie stanowi zmian umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego); 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

XXV. Postanowienia końcowe 

1. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępnieni protokołu postępowania 

o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419, j.t.). 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Złożenie przez wykonawcę oferty w ramach niniejszego postępowania traktuje się jako potwierdzenie 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją niniejszego zamówienia i przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego.  

XXVI. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Formularz ofertowy wykonawcy (wzór). 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór). 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór). 

4. Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych (wzór). 
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5. Oświadczenie o wysokości obrotów wykonawcy lub podmiotu współpracującego przy realizacji 

zamówienia, tj. podmiotu na którego zasobach opiera się wykonawca (wzór). 

6. Wykaz zrealizowanych zamówień polegających na realizacji inwestycji montażowych (wzór). 

7. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (wzór). 

8. Specyfikacja techniczna. 


