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1 Nazwa i adres Zamawiającego 
Wodociąg Marecki Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 30 05-270 Marki 
tel. (+48 22) 781 35 32    fax. (+48 22) 781 35 32  wew. 2 
www.wodociagmarecki.pl 
 

2 Definicje 
Wykonawca - jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia sektorowego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia sektorowego. 
 

3 Tryb udzielania zamówienia 
Przetarg nieograniczony w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg 
Marecki Sp. z o.o. zatwierdzony Uchwałą 2/2014 Zarządu Spółki, z dnia 28.01.2014 r. Regulamin dostępny 
jest na stronie: http://bip.marki.pl/pl/bip/wodociag/tryb . 
 

4 Opis przedmiotu zamówienia 
4.1. Przedmiot zamówienia. 
Inwestycja pn.: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”, której 
realizacja zostanie dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
Przedmiot zamówienia w szczególności stanowi: 
Wykonanie podłączeń grawitacyjnych i ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki tj. 
88 szt. przyłączy kanalizacyjnych na terenach nieruchomości prywatnych, w tym: 
- 4 szt. podłączeń grawitacyjnych zawierających 1 szt. podłączenia w linii rozgraniczającej ulicę, 
- 41 szt. podłączeń grawitacyjnych z przewodem wentylacyjnym i kominkiem do podciśnieniowej kanalizacji 

sanitarnej 
- 9 szt. podłączeń do istniejących pompowni przydomowych, dla których należy wykonać zasilenie elektryczne. 
 

UWAGA : sieć kanalizacyjną przydomową wykonać po podłączeniu elektrycznym pompowni 
 

4.2. WYKAZ ULIC: 
 

Wniosek 3 
 

1. Dojazdowa 23. Skorupki  
2. Braci Briggsów 24. Legionowa  
3. Soplicy 25. Legionowa  
4.   Olsztyńska 26. Szpitalna  
5.   Szkolna 27. Głowackiego  
6.   Barbary 28. Szeroka  
7.   Cicha 29. Legionów Polskich  
8.   Kościuszki 30. Poniatowskiego  
9.   Okólna 31. Saturna  
10. Matejki 
11. Wspólna 
12. Szeroka 
13. Piłsudzkiego 
14. Poniatowskiego 

32. Pułaskiego 
33. Kossaka 
34. Sobieskiego 
35. Grunwaldzka 
36. Hallera                                                            

 

15. Solskiego 37. Królowej Marysieńki  
16. Ceglana 
17. Saturna 
18. Łączna 
19. Wczasowa 
20. Modrzewiowa 
21. Długa 
22. Dolna 

38. Kurpińskiego 
39.Wybickiego 
40. Zbieżna 
41. Napoleona 
42. Poniatowskiego 
43. Szymanowskiego 
44. Królowej Marysieńki 

 

 
        Wniosek 4  
 
     1.Opolska 

 
 

http://www.wodociagmarecki.pl/
http://bip.marki.pl/pl/bip/wodociag/tryb
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W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresów ulicy, [numery działek], 
na których będą wykonywane przyłącza. 
Rozliczenie z wykonanych prac dotyczących Wniosku 3 lub 4 należy traktować oddzielnie. 

 

5. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

6. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 
50% wartości zamówienia podstawowego. 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

8. Termin wykonania zamówienia 
1. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i musi być oznaczony w dniach. 
2. Zamawiający zastrzega maksymalny i minimalny czas realizacji zamówienia. Maksymalny dopuszczalny 

czas realizacji zamówienia wynosi 120 dni od daty podpisania umowy. Minimalny czas realizacji 
zamówienia nie może być krótszy niż 75 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Okres rękojmi i gwarancji Jakości wynosi 36 miesięcy i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego całości przedmiotu zamówienia. 

 

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

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
9.1.1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
9.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co 
najmniej dwa zakończone zamówienia na roboty budowlane o wartości robót nie mniej niż 
500 tys. zł netto każde, w których zakresie była budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 
minimum 1,5 km, realizowana na terenie miejskim, w tym realizacja podłączeń kanalizacyjnych, 
w ilości nie mniejszej niż 100 szt. 
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będą łączne kwalifikacje i doświadczenie i w tym celu, dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunku  ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy 
w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie tego warunku). 

9.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj. wskażą następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności: 
a) Kierownik Robót Sanitarnych – powinien spełniać następujące wymagania: 

 w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika robót sanitarnych lub kierownika 
budowy przy realizacji co najmniej 1 zakończonego zamówienia na roboty w zakresie, 
którego była  budowa sieci kanalizacyjnej, o długości minimum 1 km, 

 posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych  wydane na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji 
kierownika robót w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem 
polskim. 

b) Specjalista Robót Drogowych - powinien spełniać następujące wymagania: 

 posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich 
uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy dróg 
zgodnie z prawem polskim. 

c) Specjalista Robót Elektrycznych - powinien spełniać następujące wymagania: 
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● posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, 
uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z prawem polskim. 

9.1.4. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:  
a)  osiągnęli  w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie przychód netto ze sprzedaży produktów i usług w kwocie co najmniej 
400 000,-PLN. 

b) posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
400 000, PLN. 

c) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług 
objętych niniejszym zamówieniem, na kwotę nie mniejszą niż wartość zamówienia (na 
potwierdzenie do oferty załącza opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia) 
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć 
ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków). 

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
zatwierdzony Uchwałą 2/2014 Zarządu Spółki z dnia 28.01.2014 r. 

9.3 Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: „spełnia – nie 
spełnia”. 
 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
10.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 SWZ 

Wykonawca winien przedłożyć: 
10.1.1 Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wspólnie podmioty składające ofertę 
wspólną). 

10.1.2 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, 
daty i miejsca wykonania sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszej SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wspólnie podmioty składające ofertę 
wspólną). 

10.1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem o posiadaniu wymaganych 
uprawnień sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ; 
załączyć kopię uprawnień (wspólnie podmioty składające ofertę wspólną). 

10.1.4 Rachunek zysków i strat, stanowiące część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegają one 
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię 
o badanych częściach, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 
rachunku zysków i strat inne dokumenty określające obroty rozumiane jako przychód netto ze 
sprzedaży produktów i usług oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat 
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który będzie w wystarczający sposób potwierdzał spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku (wspólnie podmioty składające ofertę wspólną).  

10.1.5 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
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polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt. 
10.1.6. należy przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, o której mowa powyżej dotyczącą tych podmiotów. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 
Zamawiającego warunku(wspólnie podmioty składające ofertę wspólną) .  

10.1.6 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. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie (ORYGINAŁ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Z zobowiązania tego powinno jednoznacznie wynikać w sposób jednoznaczny i wyraźny 
wola udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, zakres, 
czas udzielenia (na cały okres realizacji zamówienia), jakiego zamówienia dotyczy i inne 

istotne okoliczności oraz sposób udostępnienia (w tym formę / sposób uczestnictwa w 

realizacji zamówienia) przy czym zasoby te będą wykorzystane przy realizacji niniejszego 
zamówienia.  

10.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w 
pkt. 9.2. Wykonawca winien przedłożyć: 

10.2.1 Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ, o 
braku podstaw do wykluczenia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. (wspólnie podmioty składające ofertę wspólną). 

10.2.2 Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ, o 
przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. (każdy z podmiotów składających 
ofertę wspólną). 

10.2.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (każdy z podmiotów składających ofertę wspólną), a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. 

10.2.4 Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (każdy z podmiotów składających ofertę wspólną). 

10.2.5 Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (każdy z 
podmiotów składających ofertę wspólną). 

10.2.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
niekaralności dotyczącym Wykonawców będących osobami fizycznymi, wspólników spółek 
jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek 
komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego 
osób prawnych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert (wspólnie podmioty składające ofertę wspólną). 

10.2.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie niekaralności podmiotów 
zbiorowych, dotyczącym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wobec których sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert (wspólnie podmioty składające ofertę wspólną). 

10.2.8 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem 
w sprawie zamówienia podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby 
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podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do 
reprezentowania Wykonawcy. 

10.2.9 Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia – dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 

10.2.10 W przypadku, gdy Wykonawca załączył do oferty dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa musi załączyć do oferty dokumenty poświadczające zasadność takiego 
zastrzeżenia. Uwaga: Dokumenty wyjaśniające należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 

10.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 9.1. SWZ polega na 
zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca winien przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1.1. i 10.2. również 
w odniesieniu do tych podmiotów. 
 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia  
11.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie 
z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 SWZ.  

11.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający 
Pełnomocnika powinien być dołączony do oferty. 

11.3 Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, 
musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na 
dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu 
poszczególnych Wykonawców.  

11.4 Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną. 

11.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
11.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedłożyć 
Zamawiającemu pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców – np. umowę konsorcjum 
zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:  

a) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa  została zawarta (celem tym musi być 
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 

b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia 
powiększonego o okres rękojmi i gwarancji jakości, 

c) jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia  ma być wskazany 
jako lider; który winien mieć umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania praw, 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna, 

d) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia, z wyjątkiem zmian wynikających z łączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z członków konsorcjum, 

e) określenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum względem Zamawiającego, 
f) określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
g) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

Pisemne porozumienie musi być podpisane przez upoważnionych do działania przedstawicieli 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, a stosowne upoważnienia 
muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
 

12. Wadium 
12.1 Wysokość wadium 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 8.500,00 PLN 
(osiem tysięcy pięćset złotych) 
12.2 Forma wadium 

12.2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: 
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a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

12.2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co 
najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i 
adresów dla korespondencji, 9/WM/R/15) 

b) określenie przedmiotu postępowania (nazwa zamówienia „Budowa podłączeń do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”) 

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji 
f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, 
którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12.2.3 Postanowienia pkt 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 
12.2.1.b). 

12.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium 
12.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, 

otwarty w PLN: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
Nr rachunku: 28 8015 0004 2020 4411 2020 0001 
Z wpisem na dowodzie wpłaty wadium:  
Wadium w przetargu pn.: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie 
Mieście Marki”. Nr zamówienia 9/WM/R/15. 
Zaleca się do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu. 
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, winien 
być załączony do oferty. 

12.4 Termin wniesienia wadium 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę 
nie jest wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
12.5 Zwrot wadium 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 19 Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. zatwierdzony Uchwałą 2/2014 Zarządu Spółki 
z dnia 28.01.2014r. 
12.6 Utrata wadium 
12.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

12.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w § 10 ust. 2, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie. 
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13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
13.1 Informacje ogólne 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
13.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

13.2.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% kwoty brutto 
wynagrodzenia umownego. 

13.2.2 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. lub w formie gwarancji lub poręczenia 
najpóźniej trzy dni robocze przed podpisaniem umowy. 

13.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
13.3.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

13.3.2 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
Nr rachunku: 28 8015 0004 2020 4411 2020 2020 0001 

13.3.3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

13.3.4 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy.  

13.3.5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, to powinno być zgodne ze 
wzorem Gwarancji zamieszczonym w załączniku nr 7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
zmian w stosunku do wzoru gwarancji, pod warunkiem zachowania głównych warunków 
gwarancji i uzyskania akceptacji Zamawiającego na wprowadzone zmiany. W każdym wypadku 
gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. 

13.3.6 Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 
poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa, przed terminem podpisania umowy. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu 
uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

13.3.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

13.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości: 

(1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru robót, 

(2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie 
rękojmi lub gwarancji, w zależności, który okres jest późniejszy. 

 

14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ 
dokonywane będą w PLN. 
 

15. Opis sposobu przygotowania oferty 
15.1. Wymagania podstawowe 
15.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
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15.1.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SWZ  
15.1.3 Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) sposób reprezentacji Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

15.1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów określających sposób reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego sposób reprezentacji Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza stosownego pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

15.1.5 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SWZ formie. 

15.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty  Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

15.2. Forma oferty 
15.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. 

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego podpisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie (nazwy) firmy i 
siedziby. 

15.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

15.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
15.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 

przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego sposób 
reprezentacji Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, 
itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

15.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

15.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w przypadku 
pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt.11.3. SWZ w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 
SWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego sposób reprezentacji Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

15.2.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty.  

15.2.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

15.3. Zawartość oferty 
15.3.1. Kompletna oferta musi zawierać : 

a. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik A do niniejszej SWZ, 
b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ,   
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c. Wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 2 do niniejszej SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,  

d. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami i oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień, sporządzony na podstawie 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ oraz kopie uprawnień.  

e. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy (osoby fizycznej) w zakresie § 9 
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. 

f. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. 

g. Oświadczenie wykonawcy (osoby fizycznej) sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 6 w zakresie § 9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg 
Marecki” Sp. z o.o. 

h. Pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SWZ, 
h. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio z dokumentów określających sposób reprezentacji Wykonawcy , 
i. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

j. Dowód wniesienia wadium, 
k. Wyceniony Przedmiar Robót. 
l. Parafowane Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (Tom 

2). 
15.3.2. Wypełniona tabela z cenami jednostkowymi średnimi dla zamówień uzupełniających (pkt 4 

Przedmiaru Robót) 
15.3.3. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron wchodzących w skład oferty. 
15.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  
15.4.1. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca składając 
ofertę, zrobił zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

15.4.2. Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (teks jednolity: Dz.U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca musi 
te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz załączyć do 
oferty dokumenty poświadczające zasadność takiego zastrzeżenia. Wykonawca powinien 
umieścić dokumenty oznaczone klauzulą „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” w odrębnej 
i oznaczonej części oferty oraz zamieścić na pierwszej stronie oferty wykaz dokumentów lub ich 
części zawierające informacje objęte tajemnicą. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie 
informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub odrębnych przepisów, to informacje te zostaną przez 
Zamawiającego odtajnione. 
 

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ  
16.1. Wyjaśnianie treści SWZ 
16.1.1. 1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert (pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert). 
Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Kopie odpowiedzi 
Zamawiającego wraz z treścią pytania (lecz bez ujawniania danych dotyczących pytającego) 
zostaną wysłane w takim samym terminie do wszystkich Wykonawców.  
Pytania należy kierować pisemnie na adres: 
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Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki 
Tel: (+48 22) 781-35-32 
fax: (+48 22) 781-35-32 
e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl  

16.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu na składanie wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

16.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 
16.2. Zmiany w treści SWZ 
16.2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak 
i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonane w ten sposób uzupełnienie Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i będzie ono dla nich wiążące przy składaniu ofert. 

16.2.2. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
- w zakresie proceduralnym - Pani Monika Mazuruk, e-mail: m.mazuruk@wodociagmarecki.pl  
- w zakresie merytorycznym – Pan Franciszek Dymkowski, e-mail: f.dymkowski@wodociagmarecki.pl 
 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
18.1. Ofertę należy złożyć na adres:  

Wodociąg Marecki Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

Do dnia  22.04.2015r. do godz.  10.00 
 

18.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane: 

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki” 
Nr zamówienia 9/WM/R/15 

Nie otwierać przed dniem: [należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert zgodną z pkt. 20 SWZ  

z uwzględnieniem wprowadzonych ewentualnych zmian terminu] 
 

18.3 Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
18.4 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przedłużyć termin ich składania z 

inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy, który z przyczyn od siebie 
niezależnych nie jest w stanie w terminie złożyć oferty. 

18.5 Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceny 
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
Oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
19.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
19.2. Zmiana złożonej oferty 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
19.3. Wycofanie złożonej oferty 

mailto:biuro@wodociagmarecki.pl
mailto:i@wodociagmarecki.pl
mailto:f.dymkowski@wodociagmarecki.pl
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Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 
 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 30.  
 

W dniu  22.04.2015r. o godz.  10.05 
 

21. Tryb otwarcia ofert  
21.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje dotyczące kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje tj. nazwy 
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

21.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

21.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

21.4 W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający prześle 
informacje wskazane w punkcie 21.1. na wniosek Wykonawcy. 

21.5 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci po upływie 
terminu do wniesienia odwołania. 
 

22. Termin związania ofertą 
22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
22.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

22.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 22.2 SWZ, nie powoduje utraty wadium. 
22.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli 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. 
 

23. Opis sposobu obliczania ceny 
23.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

23.2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena oferty winna wynikać z wycenionego 
Przedmiaru Robót. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 
zamówienia. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zadania 
określonego w Przedmiarze Robót (w tym podatki i inne opłaty, koszty przygotowawcze, porządkowe, 
obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych i inne). 
Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania 
poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą 
na dzień składania faktury. 

23.3. Wykonawca określi ceny za elementy zamówienia wymienione w Przedmiarze Robót według 
następujących zasad:  
a) pominięcie pozycji Przedmiaru Robót (brak wypełnionej pozycji ) skutkuje odrzuceniem oferty bez 

prawa do dokonania uzupełnienienia oferty o pominięte pozycje Przedmiaru Robót, 
b) zakazuje się wprowadzania przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach i jednostkach 

miary określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach Przedmiaru Robót.   
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23.4. Jeżeli złożono ofetę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

23.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w Istotnych 
postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiącym Tom 2 
niniejszej SWZ. 
 

24 Kryteria oceny ofert 
24.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
24.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: 

 

 

 
 
 
 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najkorzystniejszy wynik, uzyskany w ocenie powyższych 
kryteriów wg następujących zasad:  
 

1. Kryterium – „Cena (C)” będzie oceniane według poniższego wzoru: 

9,0100  pkt
C

C
C

o

n
 (waga 90%), gdzie: 

C    -  liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium; 

Cn   -  oznacza cenę brutto oferty najtańszej; 

Co   -  oznacza cenę brutto oferty badanej. 

 
2. Kryterium – „Termin realizacji umowy (T)” - określony w dniach - będzie oceniane według poniższego 

wzoru: 
 

1,0100  pkt
T

T
T

o

n
 (waga 10%), gdzie: 

T     -  liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium; 

Tn   -  oznacza ofertę z najkrótszym terminem realizacji; 

To   -  oznacza termin realizacji oferty badanej. 

 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który łącznie uzyska najwyższą ilość punktów LP w 

w/w kryteriach, według poniższego wzoru: 

TCLP  , gdzie: 

C -   liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: cena (C); 

T  -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: termin realizacji umowy (T). 
 

24.3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację 
zamówienia czyli uzyska największą ilość punktów. 

24.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia ofert dodatkowych. w terminie określonym przez Zamawiającego  

24.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
 
 
 
 

Nr Kryterium Waga 

1 Cena – (C) 90% 

2 Termin realizacji umowy – (T) 10% 
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25 Tryb oceny ofert  
25.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
25.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

25.1.2 Zamawiający poprawi w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

25.1.3 Zamawiający, odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 25.1.2 c).  

25.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ 
25.2.1 Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej  
25.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert 
25.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
25.3.2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
25.3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
prowadzonego postępowania. 
 

26 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia  

26.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Tomie 2 
niniejszej SWZ, zawierającym istotne postanowienia umowy. 

26.2 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia sektorowego: 
a) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy regulaminu nie 

stanowią inaczej; 
b) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,  
c) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej;  
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
e) okres realizacji umowy podany jest w Załączniku nr 2 do wzoru umowy oraz we wzorze umowy; 
f) umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w niniejszej SWZ. 
26.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty:  
a) zmiany rzędnych i tras sieci i przyłączy, zmiany rzędnych i  lokalizacji obiektów i urządzeń 

wskutek nieprzewidzianych  warunków technicznych, gruntowych lub  decyzji osób trzecich, 
niezależne od Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia, 

b) rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie danej 
cześci zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym obniżeniem 
wynagrodzenia (odpowiednio do wyceny zamieszczonej w wycenionym Przedmiarze Robót),  

c) zmiany polegające na rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezyganacja będzie niezbędna dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wraz z obniżeniem wynagrodzenia o wartość 
niewykonanych robót (odpowiednio do wyceny zamieszczonej w Przedmiarze Robót),  

d) zmiany będące następstwem nieprzewidzianych warunków fizycznych,  
e) zmiana kolejności wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia, 
f) zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Kontraktu, 
g) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  
h) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej 

realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty elektronicznej), 
numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc.  
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i) zmiana zakresu i finansowania zamówienia w związku z odmową dofinansowania projektu  
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

26.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 
pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców, zgodnie z pkt. 11 SWZ.  

26.5 Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy oraz przedstawić dowód jego wniesienia przed zawarciem umowy i przed upływem terminu 
związania ofertą. 

26.6 Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić Zamawiającemu do akceptacji umowy z 
podwykonawcami robót budowlanych (jeżeli występują) na zasadach określonych w § 53b 
Regulaminu. 

26.7 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba , że zachodzą przesłanki o których mowa w § 49 ust.2 Regulaminu. 

26.8 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Istotnych postanowieniach umowy 

stanowiących Tom 2 niniejszej SWZ. 
 

27 Unieważnienie postępowania 
27.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych 

w § 48 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
 

28 Środki ochrony prawnej 
28.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie regulaminu, Wykonawcy 

przysługuje prawo do wniesienia odwołania na za zasadach określonych w Regulaminie udzielania 
zamówień sektorowych  przez Wodociąg Marecki” Sp. z o.o.  
 

29 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

29.1 Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania będzie 
odbywać się w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje przekazane za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania. 

29.2 W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

29.3 Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że 
mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj.: od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00 i w piątek w godzinach 8:00-15:00 (poza dniami 
ustawowo wolnymi od pracy). 

 

30 Podwykonawstwo 
30.1 Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
30.2 Zgodnie z §12a .ust.1 Regulaminu, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy.  
30.3 Zgodnie z §12b ust.1 Regulaminu, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę 
nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w §10 ust 1b Regulaminu, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w §7 ust. 1 Regulaminu.  

30.3.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w §10 ust 1b Regulaminu, w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w §7 ust. 1 Regulaminu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówieni, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn lezących 
po stronie wykonawcy. 
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30.4 W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest 
wpisać powyższą informację w formularzu oferty. Brak wskazania w ofercie przewidzianych 
podwykonawców do realizacji robót oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 
budowlanych osobiście tj. bez udziału podwykonawców. 

30.5 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane.  
30.5.1. Umowa powinna zawierać: 
- wskazanie, że umowa dotyczy zamówienia sektorowego pod nazwą Budowa podłączeń do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego (podciśnieniowego) w gminie Mieście Marki pod nr 9/WM/R/15 
- datę i numer umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 
- rodzaj robót i ich ilość ze wskazaniem pozycji w kosztorysie uproszczonym stanowiącym załącznik do 

umowy, wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za całość robót objętych umową oraz sposób 
ustalenia wynagrodzenia częściowego za okresy podlegające odbiorom częściowym (jeżeli umowa 
Zamawiającego z Wykonawcą przewiduje wynagrodzenie w częściach). 

- zobowiązanie podwykonawcy do wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo, wyłącznie na 
potrzeby stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, 

- obowiązek ustalania przez strony umowy o podwykonawstwo wartości robot budowlanych 
wykonanych przez podwykonawcę będących przedmiotem odbiorów częściowych lub odbioru 
końcowego dokonanych przez zamawiającego, 

- oświadczenie podwykonawcy, że zapoznał się ze SWZ oraz umową łączącą Zamawiającego i 
Wykonawcę i akceptuje warunki dotyczące podwykonawcy w nich zawarte. 

30.5.2. Zamawiający nie dopuszcza: 
- objęcia umową o podwykonawstwo tych części zamówienia, które nie były w ofercie przewidziane do 

wykonania przez podwykonawców, 
- ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo w wysokości wyższej niż 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, 
- objęcia umową o podwykonawstwo robót budowlanych nie objętych umową pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą lub wykraczającymi poza ich zakres. 
 

31. Wykaz załączonych wzorów dokumentów do niniejszej SWZ 
31.1 Wzorami załączonymi do niniejszej SWZ są następujące dokumenty: 
 

Lp. Oznaczenie Nazwa 

1. Załącznik A  Wzór Formularza Oferty  

2 Załącznik nr 1  Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3 Załącznik nr 2  Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych  

4 Załącznik nr 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia  

5 Załącznik nr 4  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

6 Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności podmiotów do tej samej grupy kapitałowe 

7 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy (osoby fizycznej) w zakresie § 9 Regulaminu 

8 Załącznik nr 7 Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

9 Załącznik nr 8 
Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 15 niniejszej SWZ. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik A   – Formularz Oferty                         [wzór] 

FORMULARZ  OFERTY 
Nazwa zamówienia:  
„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                               9/WM/R/15 
1. ZAMAWIAJĄCY:  Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez

1
: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

3. DANE DO KORESPONDENCJI WYKONAWCY/PEŁNOMOCNIKA:  

Wykonawca / Pełnomocnik
2
   

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  
 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej 

modyfikacji, 
3) zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę oraz w terminie: 

a) Cena oferty: 

bez podatku VAT:............................................................................................................................................PLN 
(słownie PLN:.........................................................................................................................................................) 
należny podatek VAT w wysokości ………..…. % tj. ......................................................................................PLN 
(słownie PLN:…………….…………………….…..……...………………...………..……............................................) 
z podatkiem VAT:…………………………………………………………….………..………………………………PLN 
(słownie PLN:.........................................................................................................................................................) 

b) zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie
3
 

…………………………………………………………………………… od daty podpisania umowy. 

4) termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert, 

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy przedstawione w SWZ. 

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
w miejscu i terminie, które zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się 
zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 SWZ, 

7) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia

4
,  

(w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wymaga się załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
wspólników oraz posiadania przez Wykonawcę umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie). 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
/podać nazwę i siedzibę Firmy współpracującej/ 

8) nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 
jako podmioty które należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty, 

9) na podstawie pkt. 15.4 SWZ oświadczamy, że [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
3
 Termin wykonania nie może być krótszy niż 120 dni i nie dłuższy niż 75 dni. 

4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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poniżej 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 postępowania

5
 : 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    

UWAGA!!! Wykonawca załącza do oferty dokumenty poświadczające zasadność zastrzeżenia 

10) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące 
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

6
:  

 

(11) Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 
Imię i Nazwisko     Wzór podpisu 
 
..............................................................................    ........................................ 
 
...............................................................................    ........................................ 
 

(12) Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) 
……………………………………............................................................ które dołączamy do oferty. 

(13) Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na ...................... stronach, podpisanych i kolejno 
ponumerowanych od nr ……………. do nr ……………….. . 

(14) Zwrot wadium wpłaconego w pieniądzu należy zwrócić na konto nr: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(15) Złącznikami do niniejszej oferty są : 

1) …......................................................................................................................................... 
2) …......................................................................................................................................... 
3) …......................................................................................................................................... 
4) …......................................................................................................................................... 
5) …......................................................................................................................................... 
6) …......................................................................................................................................... 
..) ………………………………………………………………………………………………………………. 

5. PODPIS(Y): 

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 

      

      

 

                                                 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
6 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

Lp. Nazwa części zamówienia  Nazwa Podwykonawcy 
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 [wzór] 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Nazwa zamówienia:  

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/WM/R/15 

   

ZAMAWIAJĄCY:       Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Stosownie do  Regulaminu  udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. 

zatwierdzony Uchwałą 2/2014 Zarządu Spółki, z dnia 28.01.2014r. spełniam(y) warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę podłączeń do zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki” dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

PODPIS(Y): 

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 
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     [wzór] 

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

Nazwa zamówienia:  

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki’   

                                                                                                 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/WM/R/15 

 

ZAMAWIAJĄCY:   Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 

W okresie ostatnich ………* lat wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 

 

Lp. Nazwa 

roboty 

budowlanej 

Długość/mb/ i 

rodzaj sieci 

kanalizacyjnej 

 

Ilość 

przyłączy 

szt. 

Termin wykonania Miejsce 

wykonania 

Odbiorca 

(nazwa, 

adres, nr 

telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 

wykonawcy 

zamówienia na 

roboty 

budowlane** 

początek 

(data) 

zakończenie 

(data)  

1         

2         

3         

* należy wpisać okres 5 lat, w przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 

** nazwa wykonawcy lub podmiotu, z którym Wykonawca wspólnie realizował roboty budowlane 

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   

 

PODPIS (Y): 

 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnione j(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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[wzór]  

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. 

Nazwa zamówienia:    „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                                                                                               9/WM/R/15 
 

ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 

   ul. Żeromskiego 30 

   05-270 Marki 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1. Dysponuję(emy) następującymi odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, posiadającymi niezbędne 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Przewidywana 

funkcja przy 

realizacji 

niniejszego 

zamówienia 

Kwalifikacje potwierdzające 

spełnienie wymagań 

zawartych w  

pkt. 9.1.3 SWZ 

Doświadczenie zawodowe potwierdzające spełnienie 

wymagań zawartych w pkt. 9.1.3 SWZ * Informacja o dysponowaniu osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

o przedstawieniu pisemnego 

zobowiązania innych podmiotów do 

udostępniania osób zdolnych do 

wykonania zamówienia 

Nazwa 

zamówienia/ 

zakres robót 

budowlanych ** 

Czas realizacji 

zamówienia   

(data rozpoczęcia i 

zakończenia:    

 od mies/rok -        

do mies/rok) 

Pełniona funkcja  

  
Kierownik Robót 

Sanitarnych 
    

Dysponuję wskazaną osobą ***/ 

Przedstawiam pisemne zobowiązanie 

innego podmiotu do udostępnienia 

wskazanej osoby **** 

  
Specjalista Robót 

Drogowych 
 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Dysponuję wskazaną osobą ***/ 

Przedstawiam pisemne zobowiązanie 

innego podmiotu do udostępnienia 

wskazanej osoby **** 

  

Specjalista Robót 

Elektrycznych 

 

 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Dysponuję wskazaną osobą ***/ 

Przedstawiam pisemne zobowiązanie 

innego podmiotu do udostępnienia 

wskazanej osoby **** 

______________________ 
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* Należy wypełnić poszczególne kolumny dotyczące doświadczenia zawodowego tak, aby ze wskazanych inwestycji i ich zakresu oraz okresu pełnionych funkcji dla tych 

inwestycji wynikało wymagane (zgodnie z pkt. 9.1.3 SWZ) doświadczenie zawodowe. 

** dla Kierownika Robót Sanitarnych należy dodatkowo podać długość zbudowanej sieci kanalizacji oraz ilości wybudowanych pompowni sieciowych ścieków potwierdzających 

spełnienie wymaganego doświadczenia. 

*** Wskazać sposób dysponowania osobą – rodzaj zawartej umowy cywilno-prawnej 

**** Niepotrzebne skreślić. 
 

2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane w pkt. 1 niniejszego załącznika nr 3 posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

PODPIS(Y): 

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 
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[wzór]  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia   

 

Nazwa zamówienia: 

 „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki’  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:   9/WM/R/15 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 9 

Regulaminu  udzielania zamówień sektorowych  przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. 

zatwierdzony Uchwałą 2/2014  Zarządu Spółki z dnia 28.01.2014r. 

 

 

PODPIS(Y): 

 

 

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 
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[wzór] 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej   

 

Nazwa zamówienia: 

 „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki’  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  9/WM/R/15 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Oświadczenie 

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (§ 9 ust. 1 pkt 17 w związku z § 10 ust. 1d 
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.). Składając 
ofertę w niniejszym postępowaniu, oświadczam, że:* 
 
-· Nie należę do grupy kapitałowej 
 
-· Należę do grupy kapitałowej 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
Uwaga!  
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 
pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., 
nr 50, poz. 331 z późn. zm.) do oświadczenia należy dołączyć listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy 
dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
 

PODPIS(Y): 

 

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 
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 [wzór]  

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy (osoby fizycznej) w zakresie § 9  Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociąg Marecki” Sp. z o.o.  

 

 

Nazwa zamówienia:  

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki’  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  9/WM/R/15 

 

ZAMAWIAJĄCY:       Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Stosownie do treści § 9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki 

Sp. z o.o. zatwierdzony Uchwałą 2/2014 Zarządu Spółki z dnia 28.01.2014r.  

a) w  stosunku do mojej osoby nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości 
*)
, 

b) w stosunku do mojej osoby nie otwarto likwidacji oraz ogłoszono upadłość jednak został 

zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku*
)
. 

 

 

PODPIS(Y): 

 

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 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

*)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 

                                                                                                        [wzór] 

 

GWARANCJA  ZABEZPIECZNIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY  

ZAMÓWIENIA NR :  

Do:   

Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

Polska 

Dotyczy:  „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

w gminie Mieście Marki” 

                                                                                                          

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i 

adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy], stanowiącej 

zabezpieczenie wykonania zamówienia nr: 9/WM/R/15 bezspornie, po otrzymaniu pierwszego 

wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 

umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej zamówieniem, lub  

w jakichkolwiek dokumentach stanowiących zamówienie nr: 9/WM/R/15 jakie mogą zostać 

sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób  

z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności 

zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania umowy zamówienia nr: 9/WM/R/15 wchodzi w życie i uzyskuje moc 

obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie 

ważna w wysokości: 

(1) 70% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie do 

trzydziestego dnia od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót 

(2) 30% wysokości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 

piętnastego dnia od  dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji – w zależności, który termin 

jest późniejszy 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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Numer zamówienia: 9/WM/R/15  29 
 

[wzór] 

Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  [9/WM/R/15] 

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki” 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. , ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki  

 
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów  
w postępowaniu nr 9/WM/R/15 

 

L.P. 
Pełna nazwa podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędne zasoby 
Adres podmiotu Nr tel i faxu 

1.    

 
 
Zobowiązuję się do oddania na rzecz  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

(nazwa wykonawcy składającego ofertę) 
 
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:  

……………………………………………………………………...……………………………………………...………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
należy(wymienić zasoby do realizacji zamówienia np. rodzaj i ilość oddawanych do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolności finansowych)  

 
sposób udostępniania - W JAKIM ZAKRESIE I NA JAKICH ZASADACH (PRAWNYCH, ORGANIZACYJNYCH) 
ZASOBY BĘDĄ UDOSTĘPNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI –W JAKIM ZAKRESIE PODMIOT TRZECI BĘDZIE 
BRAŁ UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA UDOSTĘPNIAJĄC SWÓJ POTENCJAŁ  
(sposób korzystania z zasobów przez wykonawcę np. konsultacje, przeszkolenie przez podmiot udostępniający 
zasoby, udział podmiotu udostępniającego w realizacji zamówienia np. jako podwykonawca, przekazanie 
dokumentacji) 

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

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

 
 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 
 
 

……………………… 
Miejscowość, data  

……………………………………  
(podpis i pieczęć osoby  

upełnomocnionej w imieniu  
podmiotu oddającego do  

dyspozycji niezbędne zasoby) 

 


