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Numer Postępowania: WIM.BZ.0812.20.2017 
 
 
Zamawiający: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. 
zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

pozycją KRS: 0000399439 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – 

Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579.) ogłoszonego przez 
Zamawiającego, na roboty budowlane pn. :  
 
„Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób 
niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych  
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91” 
 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579). 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane, 
45313100-5 Instalowanie wind, 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
45111200-0  Przygotowanie terenu, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
ZATWIERDZAM 

 
/-- dr inż. Leszek Krawczyk 

Prezes Zarządu 

 
Szymany, dnia 01.12.2017 r.
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DEFINICJE 
 

 
• „SIWZ” –należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

• „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst pierwotny Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579zwaną dalej ustawą PZP), 

• „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się  

o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w niniejszym postępowaniu. 

• „Zamawiający” – należy przez to rozumieć „Warmia i Mazury” sp. z o.o. 

zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod pozycją KRS: 0000399439, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, 

VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego. 

• „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot 

został opisany w Rozdziale III niniejszej SIWZ; 

• „Postępowanie” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie 

zamówienia prowadzone w trybie ustawy PZP przez Zamawiającego  

na podstawie niniejszej SIWZ. 
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Rozdział I 

Nazwa i siedziba Zamawiającego 

 

„Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, 

Siedziba :     12-100 Szczytno, Szymany 150.   

Numer Regon:   281345971  

Numer NIP:    7451842294 

Tel.:     +48 89 544 34 00 

Fax:     +48 89 722 27 76 

Strona internetowa:   www.mazuryairport.pl 

Adres poczty elektronicznej: zarzad@szymanyairport.pl 

 
Rozdział II 

Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których zostało 

umieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą PZP. 

 
Rozdział III  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 

dostawie wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonaniu robót budowlanych  

w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91,  

a w szczególności: 

1) Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych: 
• Udźwig kg (ilość osób) 400kg/5 osób lub osoba niepełnosprawna na wózku 

inwalidzkim z osobą towarzysząca 
• Prędkość (m/s) 0,15 m/s 
• Wysokość podnoszenia 10,5 m 
• Ilość przystanków 4 
• Ilość drzwi 4 
• Usytuowanie drzwi w szybie – umieszczone naprzeciw siebie 
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• Rodzaj napędu elektryczny 
• Napięcie zasilania 230 V 
• Moc silnika 1,5 Kw 
• Drzwi przystankowe 
• Rodzaj drzwi: wychylne, prawe lub lewe, ręcznie otwierane, wymiar 

nominalny: 900 x 2000 mm, kolor RAL 7040, aluminiowe panoramiczne 
przeszklone szkłem bezpiecznym przeźroczystym 

• Kabina: 2 ściany seria kolor standard z panelem dyspozycji, podłoga 
wyłożona gumową, antypoślizgową wykładziną, kolor ciemnoszary, 
pionowy panel dyspozycji z podświetlonymi przyciskami o wym. 50 x 50 
mm  
z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop, sygnalizacja przeciążenia na 
platformie, telefon alarmowy, sufit z listwą oświetleniową LED, kurtyny 
świetlne w obrębie\ 

• Wymiar platformy: 1100 x 1400 mm 
• Minimalne wymiary szybu: 1555 x 1555 mm 
• Maszynownia w obrysie szybu 
• Bezpieczeństwo – kluczyk zabezpieczający, wskaźnik przeciążenia, przycisk 

STOP w kabinie, kurtyny świetlne na fotokórkę. 
2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy 
pomieszczeń budynku będącego przedmiotem opracowania w zakresie 
niezbędnym  
do dokonania montażu i uruchomienia podnośnika. 

3) Dostawa schodołazu umożliwiającego transport osoby niepełnosprawnej  
na konygnacje budynku, gdzie nie jest możliwe zapewnienie komunikacji 
podnośnikiem zewnętrznym (windą). 

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz na 
elektronicznej (płyta CD) – 1 egz. 

5) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie jeżeli takowe jest wymagane wydanej przez organy nadzoru 
budowlanego oraz uzyskanie potwierdzenia dopuszczenia do użytkowania 
przez UDT. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Rozdział IV 
Termin wykonania zamówienia 

 

1.  Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31.03.2018 r.  
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Rozdział V 

Oferty częściowe 

 

Zamawiającynie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
Rozdział VI 

Procedura Odwrócona 

 

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP  

tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział VII 

Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
 

Rozdział VIII 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

 

1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 b pkt.  3 ustawy PZP,  a dotyczące: 

 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
co najmniej 200.000,00 zł. 

 

b)zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
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minimum jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych 
wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej 
50 000,00 zł brutto oraz  jedno zamówienie  polegające na montażu urządzeń 
zasilanych elektrycznie typu: podnośniki, taśmy transportowe, windy, schody 
ruchome, czy platformy o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł brutto. 
 

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 – 

23 ustawy PZPoraz art. 24. ust 5 ustawy PZP.  

 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX.  

 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą 

oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

 

Rozdział VIIIa 

Podstawy Wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.  

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,  

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-

4 z: 
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a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3.000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  

za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną 

nie niższą niż 3000 złotych; 

8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
Rozdział IX 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu  

 
Wykonawca, w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie informacji (art. 24 ust. 11 

PZP), o której mowa art. 86 ust. 5 PZP przekazuje Zamawiającemu wypełnione  



 

8 

 

i podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP - Załącznik nr 

6 do SIWZ. 

 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP. 

 

-wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

 

-dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

 

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

 

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu;  

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1126)  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca:   

 

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

 

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów). 

 

Dokumenty, o których mowa powyżej: jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.   

 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów następujących dokumentów:  

 

a)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, lub innego dokumentu 
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potwierdzającego,  

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

 

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego, innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz 

dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.  

 

Inne oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem.  

 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

 

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

polski.  

 

Rozdział X 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej 

sytuacji przepisy a także postanowienia tej specyfikacji dotyczące Wykonawcy stosuje 

się do odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia oraz wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie  

z tak ustanowionym pełnomocnikiem. 
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Rozdział XI 

Wadium 

 
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie: 
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100) 
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
 

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).  

 
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany 

wpłacić wadium przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze: 
 
 
 

69 1240 6292 1111 0010 6796 5574 
 
(dowód przelewu dołączyć do oferty) z dopiskiem „Wadium w postępowaniuna 

dostawę wraz z montażem podnośnika (windy) w budynku użyteczności publicznej  

w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91”nr postępowania WIM.BZ.0812.20.2017 

 
Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty.  
 
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które  

w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na koncie Zamawiającego. 
 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:  
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a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ 
ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa 
ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,  
c) wskazanie sumy gwarancyjnej,  
d) określenie terminu ważności gwarancji od … do….,  
e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe  

i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu 
Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium  
w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone  
w przepisie art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy PZP 

 
 
Rozdział XII 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
1. Zamawiający przed zawarciem umowy żąda od wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem"  
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie .  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub  
w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego.  

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę  
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Szczegółowe postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia zostały określone  
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  
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Rozdział XIII 

Wskazanie waluty właściwej dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia 

publicznego. 

 
Walutą wyłącznie właściwą dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia 
publicznego określonego w niniejszej SIWZ jest złoty polski (PLN). W przypadku, gdy 
Wykonawca posługuje się inną walutą niż złoty polski zobowiązany jest do stosowania 
waluty złoty polski zgodnie z przelicznikiem wynikającym z tabeli kursów walut 
publikowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu ogłoszenia 
niniejszego postępowania (publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej 
waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Rozdział XIV  

Opis sposobu przygotowania ofert 

 
Wraz z ofertą należy złożyć: 
1) wadium. 
Uwaga! W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu - należy 
załączyć oryginał bezwarunkowego dokumentu potwierdzającego jego wniesienie. 
2) Pełnomocnictwo, jeśli oferta wraz z załącznikami została podpisana nie przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (jeżeli nie 
wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie w tym w szczególności odpisu 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej). 
3) Pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeśli oferta 
została złożona wspólnie (wraz z podaniem adresu, numerów telefonów, faksu  
i adresu elektronicznego). 
4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału  
w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ; 
5) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  
w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ; 
6)Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
7)Ofertę musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta 
może zostać wypełniona maszynowo, ręcznie długopisem lub nieścieralnym 
atramentem lub komputerowo.  
8)Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
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9)Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca powinien 
umieścić dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w odrębnych, 
oddzielonych od pozostałej części oferty, kopertach lub w inny równoważny sposób, 
zawierających dopisek „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA” lub oddzielić dokumenty, których treść stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa w sposób nie budzący wątpliwości co do ich zastrzeżenia.Zgodnie  
z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał,iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 
10)Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
 

Rozdział XV 

Zmiana lub wycofanie oferty 

 
1. Wykonawca jest uprawniony przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 

lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania 
formy pisemnej.  

2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych 
wymagań jak składana oferta tj. w kopercie  oznakowanej dodatkowo dopiskiem 
"ZMIANA OFERTY". Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być 
złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty z dopiskiem na 
kopercie "WYCOFANIE OFERTY". 

 
Rozdział XVI 

Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
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Rozdział XVII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Oferty należy składać w miejscu :12-100 Szczytno, Szymany 150 z dopiskiem: Oferta  
w postępowaniu na:  ,,Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla 
osób niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych  
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91” 

nr postepowania WIM.BZ.0812.20.2017 
 
 
1) Termin składania ofert: do dnia: 18 grudnia 2017r. godzina 12.00 

2) Termin otwarcia ofert: w dniu: 18 grudnia 2017r. godzina 12.30 

 

2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta 
kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty 
przez Zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka 
polecona lub poczta kurierska) oferty należy przesłać na adres: Warmia i Mazury  
Sp.  
z o.o., 12-100 Szczytno, Szymany 150 z dopiskiem: Oferta w postępowaniu pn. 
„Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób 
niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych  
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91” 
 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu : 12-100 Szczytno, Szymany 150 

2. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia  

do Zamawiającego. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia oraz poszczególnych części. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić  

do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 

otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy. 
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Rozdział XVIII 

Zwrot oferty 

 
1. W przypadku złożenia oferty po terminie do składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 
po upływie terminu do wniesienia odwołania.  
 
Rozdział XIX 

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie kryteria określone w Rozdziale XXIII. 

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

3. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, których oferty zostały 

odrzucone i którzy zostali wykluczeni Zamawiający zawiadamia na zasadach 

wynikających z ustawy PZP. 

 
Rozdział XX 

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania 
zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty Wykonawcy wraz z załącznikami, 
która musi zostać bezwzględnie złożona w formie pisemnej oraz uzupełnieniami 
dotyczącymi oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty),  
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.   
3 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w 
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 
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Rozdział XXI 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
Aleksandra Kalinowska tel./fax 89 623 19 76 
 
 
Rozdział XXII 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę oferty należy wskazać w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.  

2. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN w sposób jednoznaczny i  obejmować  
całkowity koszt  roboty budowlanej  brutto. 
5. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy  oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w 

cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 

informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ. Zamawiający zaleca 

dokonanie wizji lokalnej w terenie.  

6.Wszystkie wartości określone w Formularzu oferty winny być wyrażone w złotych 

polskich, liczone do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)  

6. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

 
Rozdział XXIII 

Kryterium oceny ofert 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami oceny ofert tj.: 
a)cena  – waga 80% - liczba punktów możliwych do otrzymania w kryterium – 80 pkt.  
b) okres gwarancji – waga 20% - liczba punktów możliwych do otrzymania  
w kryterium – 20 pkt. 
 

2. Punktacja dla poszczególnych kryteriów oceny oferty obliczona zostanie  
w następujacy sposób: 
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a) Ilość punktów w kryterium ,,cena“ obliczona będzie wg. nastepujących, poniżej 

określonych zasad: 
 

     Najniższa cena brutto spośród badanych ofert  
Ilość uzyskanych punktów (C) =   -------------------------------------------------x 80 pkt 

      Cena brutto badanej oferty  
 
gdzie: 
 C – oznacza cenę  
 
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać wykonawca w danym kryterium wynosi  
80 pkt.     
Wynik działania wykonanego wg. powyższego wzoru zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc 
po przecinku. 
 
 

b) Ilość punktów w kryterium ,,okres gwarancji“ obliczona będzie wg. 
nastepujących, poniżej określonych zasad: 
 

Za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji o 12 m-cywobec minnimalnego 
wymaganego  przez Zamawiającego [min. 36 m-cy] wskazanego w SIWZ Wykonawca otrzyma 
10 pkt.  
Maksymalna liczba punktów w kryterium  ,,okres gwarancji“ wynosi 20pkt.  
     
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów spośród 

wszystkich nieodrzuconych ofert. 
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglądu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

5.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 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. 
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Rozdział XXIV 

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 

terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  

o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi 

zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. W 

przypadku, gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 

jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na warunkach 

określonych w złożonej ofercie następuje wraz z przedłużeniem terminu 

związania ofertą i wniesieniem nowego wadium lub jego przedłużeniem. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

 

 
Rozdział XXV 

Środki Ochrony Prawnej 

 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy  przysługują środki ochrony prawnej określone  
w dziale VI  ustawy PZP.                                                                          
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Rozdział XXVI 

1. WYMAGANIA Z ART. 29 ust 3a. 

1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).: 

- pracemontażowe dla podnośnika (windy), prace ogólnobudowlane  

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1  

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, (remont pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia) 

których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań  

o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zw. ust 1 oraz sankcji 

z tytułu niespełniania tych wymagań. 

- w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust 2 oświadczenie, w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust 1 

czynności (remont pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia) w trakcie realizacji 

zamówienia; 

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy, mającej na celu sprawdzenie czy pracownicy wykonujący 

prace wskazane w ust 1 są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

UWAGA 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów (oświadczenia z ust 2) w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności. 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności, zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
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wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający będzie 

także uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę  tych 

obowiązków w przypadku określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

Rozdział XXVII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM 

SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, 

JEŻELIZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA. 
Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień sprzecznych z umową zawartą  

z Wykonawcą.  W przypadku zamiaru zlecenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcy, 

umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą musi zawierać szczegółowy przedmiot robót 

budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia 

podwykonawcy nie może przewyższać wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

roboty, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy. 

 

 

Rozdział XXVIII 

Wykaz Załączników do SIWZ 

 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówinia 

Załącznik nr 2  -Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków 

udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek 

wykluczenia z udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5 - Wzór wykazurobót budowlanych 

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dt. grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty  
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)ogłoszonego przez 
Zamawiającego, na roboty budowlane pn. :  
 
„Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób 
niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych  
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91” 
 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150 , 12-100 Szczytno 
Numer Regon:     281345971  
Numer NIP:   7451842294 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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Osoba uprawniona do kontaktów: 
Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1) Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w akcie 

umowy   
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

3) Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ, jej zmian oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas 
dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ 

4) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego 
przygotowania niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu 

5) Informuję/my*, że wybór mojej/naszej* oferty będzie prowadzić do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję/my* 
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT  

 
Lp. Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego 

Wartość towaru/usługi bez kwoty 
podatku VAT 

   
   

 
Uwaga! Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako 
informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 
6) składam / -y następującą ofertę cenową: 
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cena netto................................ zł  
 
(słownie..............................................................................................................................................) 
 
podatek Vat................................. zł  
 
(słownie..............................................................................................................................................) 
 
 cena brutto ................................ zł  
 
(słownie..............................................................................................................................................) 

 
 
UWAGA! W przypadku wypełnienia tabeli w pkt. 5 do ceny oferty brutto nie dolicza 
się podatku VAT od wartości pozycji wskazanych w tej tabeli. 
 

7)oferuję wydłużenie terminu gwarancji wobec minimalnego wymaganego przez 
Zamawawiającego [tj.36 miesięcy] o ........................miesięcy. [wypełnia wykonawca 
który wydłuża okres gwarancji] 
8)Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez 
okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
9)  składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,  
10) nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu  udzielenia niniejszego zamówienia, 
11)  oświadczam(my), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji / wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,  
w szczególności innym uczestnikom postępowania1: 
 

 
L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  
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Od do 

a)    

b)    

c)    

 
12) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom2:  
 
 

l.p. Nazwa części zamówienia  

  

  

 
PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej (ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

   
 

   

   
 

   

                                                        
2
*Niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) ogłoszonego przez 
Zamawiającego, na roboty budowlane  pn. :  
 
„Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób 
niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych  
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91” 
 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
 
 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

……….………………………………………………………………………………………………….……. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,  

w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawc

y(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

     

     

(*) określić część zamówienia o która ubiega się wykonawca  

UWAGA PODMIOT WSPÓLNY! 

Oświadczenie to składa ten podmiot/te podmioty który/którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będzie/będą  spełnienie warunków określonych w SIWZ. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego 
przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) ogłoszonego przez 
Zamawiającego, na roboty budowlane pn. :  
 
,,Dostawa  oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania na 
potrzeby spółki  Warmia i Mazury sp. o.o. II” 
 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579). 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

„Warmia i Mazury“ sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150,  12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 

 
WYKONAWCA: 
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
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DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                               ………………………………………… 

                 (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                   ………………………………………… 

                   (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………... ……………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
PODPIS: 
 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i  data 

     

     

*określić nr części 
 
 

Uwaga !  
W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  
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Załącznik nr 5 do SIWZ – WZÓR WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) ogłoszonego przez 
Zamawiającego, na roboty budowlane pn. :  
 
„Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób 
niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych  
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91” 
 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) 
 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150 
12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
Wykonawca: 
l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 
   

   

 
Ubiegajać sie zamówienie 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym 
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okresie, wykonałem 3  / wykonaliśmy następujące (określone poniżej) 
zamówienia: 

 

L.p. 

Wykonawca, 
który wykonał 
robotę nazwa i 

adres 

Rodzaj wykonanych robót 
(opis wykonanych robót 

potwierdzający spełnianie 
warunku opisanego w 

Rozdziale VIII pkt 1.1.lit b) 
 

  

 

Data i miejsce 
wykonania (z 

określeniem dnia 
miesiąca i roku) 

 

Wartość  
(jeżeli 

dotyczy) 

Odbiorca (nazwa i 
adres) 

      

      

      

 
 
 (*) - niewłaściwe skreślić 
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody potwierdzające, czy 
dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.  
 
Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1.      

2.      
 
  

                                                        
3Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego grupy 
kapitałowej 
 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) ogłoszonego przez 
Zamawiającego, na roboty budowlane pn. :  
 
„Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób 
niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych  
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91” 
 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150, 12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 

 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres Wykonawcy (ów) 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego określonego powyżej zamówienia 
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OŚWIADCZAM, ŻE: 
 
a)Wykonawca oświadcza, że należy do tej samej grupy kapitałowej co inny/i 
Wykonawca/y, który/rzy złożył/li odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy z 29.01.2004r. – Prawo  zamówień  publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 
1618 i 1634)*.  
 
Uwaga!  
w przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej, 
należy wskazać Wykonawcę/ów należącego/ych do tej samej grupy kapitałowej:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 (należy wypełnić poprzez wskazanie nazwy podmiotów)   
 
b) Wykonawca oświadcza, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej co inny/i 
Wykonawca/y, który/rzy złożył/li odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy z 29.01.2004r. – Prawo  zamówień  publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 
1618 i 1634)*.  
 
* Niepotrzebne skreślić. 
 
PODPIS: 
 

L.p. Nazwa 
Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Uwaga ! W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców.  
 


