
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

nr postępowania:  18/WS-5/07/13 

 
1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, działając w oparciu  

o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową , zapraszają do złożenia ofert w 
przetargu nieograniczonym na zadanie: 

 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Promienna,  

Spokojna, Pogodna i Lwowska w Dębicy – etap I" 
 
Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie: 
http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/ 

 
2. Określenie przedmiotu zamówienia. 

Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie: 

 Kod CPV: 

 
2.1 Zakres robót obejmuje: 
Wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami DN1000 oraz 10 szt. przyłączy od studni do granicy 
posesji, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 PCW – 535 m, sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCW – 71 m; 
Łączna długość:  606 m 
- rura Ø 250 PCW SN 8 SDR34 (nie SN 4 jak w projekcie technicznym)                     - 535 m 
- rura Ø 200 PCW SN 8 SDR34 (nie SN 4 jak w projekcie technicznym)                                    - 71 m 
- wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych Ø 1000 z włazem typu ciężkiego (S1 do S16) 
 z betonu wodoszczelnego, z kinetą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelki gumowe;  
Budowa studni: pierścień odciążający, właz żeliwny typu ciężkiego                                -16 szt. 
Przyłącza kanalizacji PCWdn160 SN 8 o łącznej długości ok 30 m                                                                  -10 szt. 
Wykonanie skrzyżowań z istniejącą siecią WN, NN, gazową, teletechniczną, itp.  - z zastosowaniem wymaganych 
rur ochronnych wg mapy.   
Uzyskanie pisemnych protokołów odbioru od użytkowników innego uzbrojenia podziemnego.  
Po wybudowaniu kanalizacji – należy wykonać inspekcję telewizyjną w obecności Inwestora i jej wyniki dostarczyć 
do użytkownika. 
Odtworzenie nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wykaz przyłączy do wykonania w ramach zamówienia: 
S14 –  dz. 499, S11 –  dz. 431, S9  –  dz. 389 , S10 – dz. 413, S 8 – dz. 389, S 4 – dz. 158/4, S 2 – dz. 162,  
S 1 – dz. 172, S16 – dz.514, S11 – dz. 468 

 
2.2 Ponadto zamówienie obejmuje: 

a) roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania w/w sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) wykonanie podsypki pod rurociągi i przewody; 
c) wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstwami; 
d) zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami co 25 do 30 cm gruntem pochodzącym z wykopów lub 

ukopu wraz z konieczną wymianą lub odziarnieniem gruntu w celu uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia tj. co najmniej 98% według Proctora w drodze i w chodniku, a w terenach zielonych co 
najmniej 95% w skali  Proctora; 

e) wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku; 
f)      przywrócenie terenu budowy i terenu sąsiadującego z terenem budowy do stanu sprzed robót; 
g) opracowania projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz” o ile to jest konieczne; 
h) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej; 
i)      obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Operat powykonawczy 

Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji cyfrowej – format DXF 2000 
j)      przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z projektem – 

czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
 
 

444555...222333...111333...000000---888      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 



k) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z 
opłatami, 

l)     informowania Inwestora o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót,  

m) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego 
materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków 
technicznych,  

n) uporządkowanie placu budowy, 
o) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami utylizacji, 
p) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca 

dostarczy po zakończeniu inwestycji pisemne oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do 
stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku), 

q) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich 
zakończeniu przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

r)      opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i uzgodnić 
projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic, 

s) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i uzgodnić 
projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic, 

t)     wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem, 
u) oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, 
v) utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji, 
w) wszystkie inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia, 
x) wykonanie inspekcji TV kanału przy obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazanie 

sprawozdania i zapisu cyfrowego,  
y) koszt czasowego zajęcia pasa ulicy u właściciela drogi ponosi Wykonawca. 

 
Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową, oraz wizję lokalną w miejscu 
prowadzenia robót. 
Powyższa lista zobowiązań Wykonawcy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie ogólnych zobowiązań 
Wykonawcy w ramach podejmowanego zadania. 

 
UWAGI: 

1) W cenie realizacji zadania muszą zostać zawarte wszystkie niezbędne prace do wykonania całości 
zamówienia określonego powyżej. 

2) Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji 
finansowych określonych w projekcie umowy. 

Ponadto: 
 Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone  
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.  2012.243.1623 z późn. zm.)  

 Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i stosowania  
w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności w przypadku wyrobów nie 
objętych certyfikacją); 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami; 

 Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane (Dz. U.  2012.243.1623 z późn. zm..), obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a 
także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-
prawną; 
 

2.3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż  50% wartości zamówienia 
podstawowego.  
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: ewentualne roboty budowlane 
polegające na budowie dalszych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych dokumentacją. 
 

3. Termin realizacji zamówienia. 
 Zakończenie realizacji  zamówienia:             30.10.2013r. 

  



4. Opis sposobu obliczenia ceny. 
4.1. Za wykonanie podanego w pkt. 2 zakresu prac Oferent winien przedstawić cenę netto i brutto (wraz  

z  23% VAT) i do oferty załączyć kosztorys, na podstawie którego w/w cena została wyliczona.     
4.2. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi wg warunków określonych w załączonej umowie. 
4.3. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki w treści oferty. 

 

5. Opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty. 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w § 7 
regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., a 
to: 

 posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy; 

 
6. Sposób przygotowania oferty. 

6.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedłoży 
więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 
6.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej specyfikacji. 
6.4. Oferta winna obejmować całość zamówienia jak określono w pkt. 2. 
6.5. Oferta musi być napisana czytelnie oraz podpisana, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załączniki 

– muszą być parafowane przez Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. 
6.6. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie  wynika ono z ustawy lub innych dołączonych do oferty 

dokumentów, winno być dołączone do oferty. 
6.7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 
6.8. W przypadku gdy Oferent jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być 

potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę. 
6.9. Oferent zamieści ofertę wraz z załącznikami w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które: 

- będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany w pkt. 1; 
- będą posiadać oznaczenia: 

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Promienna , Spokojna,  
Pogodna i Lwowska w Dębicy – etap I" 

Nie otwierać przed 06.08.2013r. godz. 1010 
Poza w/w oznaczeniami koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Oferenta celem umożliwienia 
jej odesłania w przypadku stwierdzenia złożenia po terminie. 

6.10.  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. Oferent nie może wycofać złożonej oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w jej treści 
po upływie terminu składania ofert . 

6.11.  Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 
6.12.  Oferta oraz załączone do niej dokumenty nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu. 
6.13.  Strony oferty winne być połączone w sposób trwały. 

 
7. Dokumenty wymagane w ofercie.  

7.1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 1); 
7.2. Oświadczenie Oferenta o wiarygodności stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2); 
7.3. Wykaz robót potwierdzający doświadczenie zawodowe stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji 

(załącznik nr 3); Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie 



ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: 2 robót budowlanych, której przedmiotem jest 
budowa lub przebudowa sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto. 

7.4. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4); 

7.5. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje warunki projektu umowy (załącznik nr 5); 
7.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  

z podaniem osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy, kapitału założycielskiego oraz profilu 
działania - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

7.7. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę oraz pozostałe dokumenty, jeżeli jej umocowanie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych firmy; 

7.8. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji przetargowej, projektu technicznego oraz wizji 
w terenie. 

7.9. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz  
z danymi na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nich czynności (załącznik nr 6) 

7.10.  Polisy lub równoważnego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

7.11.  Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium – w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej 
oryginał dokumentu lub kopię: potwierdzone za zgodność z oryginałem, w innych dopuszczalnych formach 
– oryginał dokumentu; 

 
Uwaga: 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie  
(np. kopia dokumentu nie potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę) spowoduje 
odrzucenie oferty. 

 

Wymagania dotyczące wadium. 
7.12. Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 
7.13. Wadium może być wniesione w następujących formach 

- pieniądzu 
- poręczeniach bankowych 
- gwarancjach bankowych 
- gwarancjach ubezpieczeniowych 
Wadium w formie pieniężnej wnosi się przelewem na konto Zamawiającego: 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35 
BANK PEKAO S.A. o/ Dębica    nr   08 1240 4807 1111 0010 2298 2842 

7.14. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:  
1/ upłynął termin związania ofertą, 
2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia, 

      3/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 
7.15. Zamawiający dokonuje niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy 

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 
2/ który został wykluczony z postępowania, 
3/ którego oferta została odrzucona. 

7.16. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego  
w przypadku gdy: 
1/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 
2/zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

7.17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie nie złożył 
wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 7, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

  
8. Termin związania ofertą. 

Oferty pozostają ważne przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
 
 
 



9. Miejsce składania i otwarcia ofert. 
9.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: 

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
39-200 Dębica  ul. Kosynierów Racławickich 35            pok. nr  1   Sekretariat 
w terminie do:    06.08.2013r. godz. 1000 

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone 
Oferentom nie otwarte. 

9.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami  w obecności Oferentów którzy zechcą przybyć w dniu 
06.08.2013r. godz. 1010 do siedziby Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19. 

 
10. Kryteria oceny oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
  - cena oferty    100    % 

   
11. Zasady oceny kryteriów. 

Kryteria wyboru Oferenta oceniane będą według następujących zasad: 
cena – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100, pozostałe oferty zostaną 
przeliczone proporcjonalnie do najtańszej. Tak uzyskana ilość punktów oferty za to kryterium zostanie 
pomnożona przez wagę tego kryterium. 

 

12. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 
12.1.  Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Oferentów, ceny ofertowe i warunki 

gwarancji oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. 
12.2. W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
12.3.  Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy 

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 
 

13. Informacja o wyborze oferty i formalnościach w celu zawarcia umowy. 
13.1.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników. W zawiadomieniu 

wysłanym do Oferenta którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 
13.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą: 

- dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 
- aktualne zaświadczenia 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 lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 
- w sytuacji, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie - 
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

13.3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny. 

 

15. Istotne dla stron postanowienia. 
15.1. Zamawiający przewiduje zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
         w zakresie: 

a)  zmianie techniologii wykonania, wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji przetargowej, jeżeli: realizacja tych robót nie wykroczy poza określony zakres zamówienia, 
wykonanie tych robót nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, wpłynie na 
polepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji oraz zapobiegnie powstania 
dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego. 

b) zmianie terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest: wystąpienie trudnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych lub technologicznych tj.: 
średniej temp. dobowej otoczenia poniżej -5OC przez 7 kolejnych dni lub ciągłych opadów 



atmosferycznych utrzymujących się przez 3 kolejne dni przekraczających stan średnich opadów na 
danym terenie lub wystąpienie gwałtownych zjawisk: powodzi, pożaru, trąby powietrznej itp. lub trudnych 
warunków terenowych lub wstrzymanie robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę.  

c) innych postanowień umowy, pod warunkiem: wystąpienia zmiany stawek podatku od towarów  
i usług. 

15.2. Pozostałe istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, podano  
w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

 

 
16. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji. 

16.1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
16.2. Zamawiający odpowie na pytanie Oferenta i prześle treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie na mniej 
niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. W razie konieczności (dużej liczby pytań) Zamawiający zorgani-
zuje spotkanie wyjaśniające w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 

16.3.  Uprawnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami: 
- mgr inż. Andrzej Tokarczyk  – Kierownik Wydziału Sieci Wod. – Kan. /(014) 670 - 68 - 15/ 
- mgr inż. Monika Stec  – Kierownik Działu Technicznego           /(014)  670 - 68 - 16/ 

 
17. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 3 - wykaz robót potwierdzający doświadczenie zawodowe; 
Załącznik nr 4 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie; 
Załącznik nr 5 - oświadczenie o akceptacji warunków projektu umowy; 
Załącznik nr 6 - kwalifikacje techniczne – personel; 
Załącznik nr 7 - projekt umowy. 

                          
             

 ………………………..………….. 


