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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów ścieowych 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: 

„Odbiór, transport, odzysk i  unieszkodliwienie wysuszonych osadów ściekowych.”  

 

1.   NAZWA ORAZ  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamawiającym jest:  

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. 

97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

województwo łódzkie 

Adres e-mail:  wodkan@wodkan-belchatow.pl 

Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 

tel. 44 634 90 00,  44 634 90 01, 44 634 90 02, fax. 44 634 90 05 

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.   

2.2.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień                  

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem. 

2.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia - § 5 ust. 1 Regulaminu. 

2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia- § 14  Regulaminu. 

  

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów 

       ściekowych z instalacji suszenia na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie przy  

       ul. Piotrkowskiej 110 – odpadu ustabilizowane osady ściekowe (kod odpadu 19 08 05)  

       – charakterystyka odpadu w załączeniu (zał. nr 5 do SIWZ), z zachowaniem wymogów określonych 

       przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz 

       rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

       stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). 

       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania wysuszonych osadów ściekowych na cele określone  

       w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 

       ze zm.). 

3.3. Pozostałe informacje zawarte są w załączniku  nr 4 do SIWZ – projekt umowy. 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

3.7. Szacunkowa ilość wysuszonego osadu ściekowego 1600 Mg. Zamawiający zastrzega możliwość 

zwiększenia lub zmniejszenia ilości osadu o maksymalnie +/- 20% bez konieczności wprowadzania 

aneksu do umowy. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

- rozpoczęcie wywozu odpadów – najpóźniej 3 dni robocze od daty podpisania umowy 

- zakończenie – maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU       

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów ścieowych 

 

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

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,                     

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,    

b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem                   

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych  

w § 10 Regulaminu. 

5.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania             

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

5.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

5.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 

b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                           

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić                         

na podstawie § 21 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się                  

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.    

5.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy                           

 i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia –    

         nie spełnia. 

 

 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  

6.2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik 

nr 3 do SIWZ złożone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną                      

do reprezentowania Wykonawcy. 

6.3.  Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.4.  Zaparafowany zał. nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.. 

6.5. 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, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem       

terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność    

przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

6.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego        oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego        

potwierdzających odpowiednio, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz      

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że 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 do składania ofert. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów ścieowych 

 

6.7.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument         

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia        

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

6.8.    Aktualne decyzje na oferowany przedmiot zamówienia tj. zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadu o kodzie odpadu 19 08 05 , oraz zezwolenie na  

ich transport. 

          Oferta oraz wszystkie załączniki muszą byś dostarczone w oryginale lub kopi poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub 

posiadającą właściwe upoważnienie. 

Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć 

do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6.2., 6.5. i 6.6. 
 

 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                    

Z WYKONAWCAMI   ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                

A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                       

Z WYKONAWCAMI. 

 

7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane 

Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. 

dokumentów w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. 

      Numer faksu Zamawiającego: 44 634 90 05 

7.2.Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony  niezwłocznego potwierdzenia faktu       

otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt.7.1.  

7.3.Zamawiający   udostępni   dokumentację   z   postępowania   na   pisemny  wniosek   osoby 

zainteresowanej. Wniosek  o  udostępnienie  dokumentacji  należy  składać  w  Sekretariacie 

Zamawiającego. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 

7.4.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

      -  w sprawach merytorycznych – p. Małgorzata Jadwiszczak, tel. 44 634 90 82, 609 308 312. 

      -  w sprawach formalnych – p. Łukasz Borowski, tel. 44 634 90 00 w 124, 691 941 541. 

 

 

8.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

     Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

                             z upływem terminu do składania ofert. 

 

 

9.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

9.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2.Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej (2 egzemplarze: oryginał i kopia), w języku 

polskim, w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.  

9.3.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

9.4.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

9.5.Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wyszczególnione 

w pkt. 6 SIWZ.  

9.6.Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć                        

wraz z  tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 

9.7.Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione                              

do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. 

9.8.Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych       

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
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Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów ścieowych 

 

9.9.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 

zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zakres upoważnienia. 

9.10. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez                              

osobę podpisującą ofertę. 

9.11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający 

zdekompletowanie oferty. 

9.12. Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie,           

opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: 
 

Zakład Wodociągów  i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Sp. z o.o. 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

97-400 Bełchatów 
 

Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie 

wysuszonych osadów ściekowych.”, nr sprawy 14/SK/NS/2015. 

Nie otwierać przed godz. 10:00  dnia 07.05.2015 r. 

W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie. 
 

 

10.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

10.1. Termin składania ofert upływa w dniu  07.05.2015 r. o godz. 09:45. 

10.2. Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upoważnionych przedstawicieli                

w siedzibie Zamawiającego tj. w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9,                             

w Sekretariacie pokój nr 100. 

10.3. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że przyjmuje się zachowanie 

terminu złożenia  oferty,  jeżeli  doręczono  ją  do  siedziby  Zamawiającego i Zamawiający 

potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert.  

10.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2015 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego    

p. 110. 

10.5. Otwarcie ofert jest jawne. 

10.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje        

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte 

w  ofertach. 

10.7. Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu         

informację zawierającą powyższe dane. 

10.8.  Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego                   

na  wniesienie protestu. 

10.9. Koperty oznaczone „Zmiana” będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą          

ofertę, której zmiany dotyczą. 

10.10.Koperty z opisem „WYCOFANIE” zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 

 

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

11.1. Cenę całości zamówienia należy podać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.  

11.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cenę oferty należy obliczyć 

uwzględniając zakres zamówienia określony powyżej oraz inne nakłady jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie. 

Cena winna również uwzględniać ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany            

przez Wykonawcę zysk. 
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11.3. Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres ważności oferty i będzie obowiązywać do końca 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

11.4. Ceny jednostkowe należy umieścić w Formularzu cenowym. 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT.  

 

12.1.W trakcie oceny ofert, ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących 

kryteriów: cena - 100 % 
 

12.2.Liczba punktów „P” oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 

                                                  

                           najniższa oferowana cena  

   P  =   --------------------------------------------------   x  100 pkt. 

                          cena badanej oferty  

 

12.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę         

punktów.  

12.4. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie podpisana umowa. 

12.5. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 

 

 

 

13. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O FORMALNOŚCIACH,     

JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 

 

13.1 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania                           

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,  

c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia, 

d) bez podania przyczyn. 

13.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia po upływie terminu składania ofert 

zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

13.3. Informację o unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert zamawiający 

umieszcza na swej stronie internetowej. 

13.4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę                i 

adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

13.5. Wynik ogłoszony zostanie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

 

 

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE                    DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI    



Nr sprawy: 14/SK/NS/2015 

 

6 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów ścieowych 

 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH. 

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

 

16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

16.1. Wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia może wnieść protest do Zamawiającego. 

16.2. Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa            

się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się          

z jego treścią. 

16.3. Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy. 

16.4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony. 

16.5. W przypadku wniesienia protestu bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

16.6. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. 

16.7. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 

16.8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi,             

który wniósł protest. 

16.9. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza czynności oceny ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej. Informację o dokonanych czynnościach zamawiający przekazuje wykonawcy 

wnoszącemu protest i umieszcza na stronie internetowej. 

16.10.Rozstrzygnięcie, odrzucenie albo oddalenie protestu jest ostateczne. 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3. 

4. Projekt umowy – załącznik nr 4. 

5. Sprawozdanie z badań – załącznik nr 5. 

  

 

 

 

 

 

Bełchatów, 30.04.2015 r. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  OŚWIADCZENIA 

(zgodnie z § 8 i § 11 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie) 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres: ........................................................................................................................................................ 

Tel/Fax .........…………................………………………………………………………………………. 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na1: 

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

…………………………………………………………………………………….. 

oświadczamy, że zgodnie z § 8 i § 11ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów 

i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie: 

 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności                                 lub 

czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem                    

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie      zamówienia. 

      4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

  

          …………………………………..   

                       (miejscowość, data)  

 

 

     …………………………………………… 
        (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy)  

 

 

 
1 opisać przedmiot oferty odpowiednio do wymogów SIWZ

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) 


