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„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia sektorowego 

nie przekraczającej kwoty 428.000 euro.

Paweł ffiyciów
Integralną część niniejszej SWZ stanowią wzory następujących dokumentów/załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis zamówienia.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.

1. Nazwa postępowania: usługa

„Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie” 
Postępowanie nr NIR/10/2020

Numer postępowania. NIR/10/2020

2. specyfikację warunków zamówienia sporządził:

Imię i nazwisko: Janusz Kubek _ Dnia- 12.02.2020 r.

Podpis:

3. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym:

Imię i nazwisko: Anna Piątkowska - Sp. ds. Inwestycji i Rozwoju^JDnia -...

Podpis:

4. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: /
Jerzy Mieczkowski - Radca prawny Sprfomaln<S^wnymd “t>nla -....................... r.

Podpis: Jerzy Mieczkowski
5. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: / !

Imię i nazwisko: Iwona Kazimierowska - Główny Księgowy Dnia -.......

Podpis:

6. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:
Imię i nazwisko: Paweł Hryciów - Prezes.Zarządu SppłkUwU Dnia - ../4.ZŹ/../.C/.. r.

Podpis: sp. Z u.U.
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Część I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Nazwa i adres: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością,ul.Artyleryjska3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie, 
tel./fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
1.3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie sektorowe
Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych, 
Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 134/2019; Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie” 
Postępowanie nr NIR/10/2020

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku 
postępowania będą przekazywane Wykonawcom poprzez umieszczenie na stronie BIP 
Zamawiającego.
Forma przekazywania powyższych informacji może mieć charakter pisemny, faksu lub formę 

elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się z treścią 
ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się 
z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

3. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres 
Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

„Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie” 
Postępowanie nr NIR/10/2020
NIE OTWIERAĆ PRZED ..^.§..02.2020 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane.
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Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty 
złożone jako częściowe zostaną odrzucone.

Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 
SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ.
2. Podpisany szczegółowy opis zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym 
i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także 
wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Budownictwa.
5. Min. 1 referencję potwierdzającą wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla sieci 

wodociągowej, tożsamej z przedmiotem zamówienia.
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy załącznik nr 4 do SWZ.
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SWZ.
8. Posiadanie uprawnień projektowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- scan uprawnień załączony do oferty

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić 
jej prawdziwości w inny sposób.

10. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia 
tych dokumentów w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym 

dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
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2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą o 

podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY:
Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez 
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena brutto oferty - 100%
W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów
1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniższa,
Cb - cena badana.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która uzyska w prowadzonym postępowaniu największą 
liczbę punktów.

Rozdział 13: WADIUM : Nie dotyczy

Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 
78-100 Kołobrzeg.

Termin: Ofertę należy złożyć do dnia 02.2020 r. godz. 1400.
Oferty złożone po terminie zostaną Wykonawcy zwrócone bez otwierania.

Rozdział 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesję otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego.

Rozdział 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego polega na: sprawdzeniu 
oferty przed otwarciem, czy nie zostały uszkodzone, wycofane lub zamienione.

2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego 
członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod względem zgodności z 
warunkami określonymi opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie 
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) nie jest zgodna z treścią SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o które prowadzone jest postępowanie;
c) została podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;
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Rozdział 18: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych 
z wykonawcą/ami, którzy złożyli ofertę/y.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do 
złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych

Rozdział 19: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
oraz jej cenę/wartość.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści umowy, wynikającej z treści 
wybranej oferty.

Rozdział 20: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie 
postępowania.

2. Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 21: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później 
niż 4 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do godz.24.00 w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 
źródła zapytania.

3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować 
treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na 
stronie internetowej BIP.

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem 
proceduralnym - Janusz Kubek tel. 883045009,
e-mail: przetarqi@mwik.kolobrzeq.pl,

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
e-mail/pisemnie/faksem/. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane 
za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu.

6. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie 
dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 22: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:
1. Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy 
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

Rozdział 23: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ-.
1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały 
doręczone w inny sposób.

4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. 
Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do 
Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

5. Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.

6. Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.
7. Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.
8. Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli 

w postępowaniu.
9. Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki 

odwoławcze.

Rozdział 24: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania każdy Wykonawca, który złożył ofertę, zostanie 

zawiadomiony (e-mail/faksem/listownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu 
wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) lub o unieważnieniu postępowania, a także 
o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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nazwa adres (firma) Wykonawcy:

Załącznik nr 1 do SWZ

dnia___. 02.2020 r

Nr NIP:..................................................
nrtelefaxu .........................................
e-mail:...................................................

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania na:

„Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie” 
Postępowanie nr NIR/10/2020
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Szczegółowym opisie zamówienia 
oraz projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym w cenie: 
.....................................................zł netto + należny podatek VAT= tj. 
......................................................brutto, słownie: .....................................

Opracowanie dokumentacji technicznej wykonamy w terminie do...........................................
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.

3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.

4. Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są 

w następujących dokumentach:................................................................................................

6. Oferta zawiera..........ponumerowanych i podpisanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1 ........................................................
2 ........................................................

podpis osoby /osób/ upoważnionej
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Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej 
w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie.

Zakres projektu powinien obejmować:
I. Sieć wodociągowa
1. Projekt budowy sieci dosyłowej DN/OD250 i rozdzielczej w m. Sianożęty od magistrali DN/OD 
400 do sieci w ulicy Lotniczej L=800m.
2. Włączenie sieci wodociągowej do magistrali w działce drogowej nr 279 obręb Sianożęty, 
następnie w działkach:
Dz. nr 194/5
Dz. nr 271/2 (status drogi) w ul. Liliowej
Dz. nr 270/1 (status drogi) w ul. Kwiatowej
Dz. nr 507/171/32 (status drogi) w ul. Liliowej
Dz. 168/106 (status drogi) w ul. Wczasowej
Dz. nr 168/56 (status drogi) w ul. Wczasowej
Dz.nr 167/30 (status drogi) w ul. Liliowej

2.Średnicę rurociągu należy dobrać na podstawie wyliczeń.
4.Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PE100 RC SDR 17 spełniającej wymagania sieci 
metodą wykopową.
5. Przepięcie niezinwentaryzowanych odcinków sieci wodociągowych w zakresie opracowania.
6. Trwałe wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej poprzez zaślepienie i zamulenie.
Opis wyłączenia z eksploatacji starej sieci wodociągowej w zakresie opracowania.
7. MWiK nie wyklucza istnienia sieci i przyłączy zasilających obiekty, które nie są wskazane na 
mapie geodezyjnej, a są to niezbędne dla dostawy wody dla odbiorców.
8.Szczegółowe rozwiązanie rozdziału uzgodnić z działem Techniczno- Eksploatacyjnym.
Zakres objęty opracowaniem projektowym zaznaczono na załączonej mapie poglądowej.

II. Ogólne wymagania zakresu dokumentacji.
Przy opracowaniu należy uwzględnić wymagany zakres dokumentacji:

a. pozyskanie mapy do celów opiniodawczych i projektowych
b. wykonanie projektu budowlanego w 4 egz. i wykonawczego w 2 egz. budowy sieci 

wodociągowej.
c. opracowanie projektowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

d. projekt wykonawczy należy przedłożyć w formie elektronicznej (część opisowa pliki 
z rozszerzeniem doc*, docx*, arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, *xlsx*, pliki 
graficzne z rozszerzeniem *.dxf *.dwg.

e. przy opracowaniu dokumentacji należy przewidzieć opracowanie kosztorysu 
dokumentacji w podziale na etapy jak również umożliwiające odczyt w programie 
kosztorysowym dla odczytu plików typu Rodos.

f. przedmiar robót z rozbiciem na elementy
g. kosztorys inwestorski z rozbiciem na elementy:

-sieć, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowej rogowe), roboty ziemne, roboty 
montażowe -sieci, roboty montażowe -odgałęzienia, roboty odtworzeniowe (drogowe).

h. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
i. pozyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych na wykonanie 

całości zadania i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
j. przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
k. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od n/w warunków ogólnych pod warunkiem 

uzasadnienia i uzgodnienia każdej zmiany z Zamawiającym
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III. Wymagania wobec Wykonawcy.
1. Wykazanie doświadczenia w wykonaniu podobnej dokumentacji technicznej.
2. Doświadczenie zawodowe min 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień projektowych. 

Projektant występuje w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.
3. Posiadanie uprawnień projektowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Budownictwa wraz z potwierdzeniem 

opłaconej składki OC.
5. Przedsiębiorstwo ubiegające się o realizacje zadania załączy wykaz pracowników, którzy 

będą realizować zadanie z podaniem informacji zawartych w pkt. 3 i 4.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

IV. Uwagi.
1. Całość projektu należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z 

Warunkami Technicznymi projektowania i wykonawstwa sieci i obiektów wodociągowych 
kanalizacyjnych na terenie „MWiK” Sp z o.o. w Kołobrzegu- 
https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/plik,3564,warunki-techniczne-siec-wydanie-xiii.pdf

2. Projektant występuje w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.
3. Uzgodnienia należy dokonać na protokole - druku uzgodnień udostępnionym przez 

Zamawiającego.
4. Teren przeznaczony do uzbrojenia jest objęty „Zmianą w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Ustronia Morskiego i Sianożęt, uchwałą nr 
XXVI/164/2009 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 16 lutego 2009r. oraz Zmiana 
MPZP Ustronia Morskiego i Sianożęty, uchwała nr XI/53/2003 Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim z dnia 8 września 2003r.

5. Teren przynależy do Koszalińskiego pasa nadmorskiego -obszar chronionego krajobrazu, 
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski -obszar objęty ochroną siedliskową Natura 
2000.

6. Projektant wystąpi o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia dla terenu objętego obszarem projektowania.

7. Szczegółowych informacji na temat zakresu projektu udziela p. Anna Piątkowska w 
siedzibie MWiK pokój nr 23.

8. Projekt należy uzgodnić branżowo w siedzibie MWiK.
9. Projektant winien dokonać wizji lokalnej w celu określenia orientacyjnych miejsc włączeń 

sieci kanalizacyjnej / ew. wodociągowej.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji sposobu rozwiązania projektowego 

dla przedmiotowego zakresu przed dokonaniem branżowych uzgodnień.
11. Termin realizacji zamówienia: max. 150 dni .Termin liczony jest od daty podpisania umowy 

do daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę potwierdzonego przez organ/y 
architektoniczno-budowlany/e.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji sposobu rozwiązania projektowego 
dla przedmiotowego zakresu przed dokonaniem branżowych uzgodnień.
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Załącznik nr 3 do SWZ
Projekt - UMOWA Nr NIR/ 10/2020 
na wykonanie prac projektowych

W dniu.................2020 r. w Kołobrzegu , pomiędzy:
Spółką „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg 
przy ulicy Artyleryjskiej 3;
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział KRS pod numerem 0000169292, 
Regon 330263149; NIP 671-00-12-257
zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:
1. Paweł Hryciów - Prezes Zarządu 
a 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z 
Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 134/2019; Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.
została zawarta umowa o następującej treści:

§1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na opracowanie projektu 
budowlanego i wykonawczego: „Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina 
Ustronie Morskie” Postępowanie nr NIR/10/2020 Szczegółowy zakres przedmiotu umowy 
został określony w szczegółowym opisie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy.

§2
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazywanie Wykonawcy wyjaśnień, informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy,

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
2) zaprojektowanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami, w tym techniczno - 

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
3) zaprojektowanie obiektów budowlanych tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.
4) Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy, regulaminy, wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania dokumentacji 
projektowej.

5) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane warunki techniczne 
do projektowania oraz wymagane opinie, uzgodnienia oświadczenia zgody niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na budowę.

6) współpraca z służbami Zamawiającego.
7) zapewnienie realizacji przedmiotu umowy przez odpowiednio wykwalifikowanych i 

posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i 
właściwą, jakość wykonanych robót.

8) zapewnienie, iż wykonane przez niego dokumentacja projektowa została sporządzona 
z należytą starannością, przy przestrzeganiu przepisów, norm, zasad sztuki projektowej 
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz posiadają wszystkie 
wymagane prawem uzgodnienia. Oświadczenie zawierające powyższe zapewnienie winno 
zostać złożone wraz z dokumentacją projektową będącą przedmiotem umowy.

9) do czasu zakończenia inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
usuwania wszelkich wad w dokumentacji będącej przedmiotem umowy, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.

10) wykonanie przedmiotu umowy, oraz usuwanie wad i usterek w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego.

11) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru przedmiotu umowy;
12) Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do jednorazowej aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 14 dni od 
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daty otrzymania pisemnego zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie 3 lat od 
daty protokólarnego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

3. Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac 
przy realizacji umowy, oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, wyjaśniać ewentualne 
wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, przy usunięciu, 
których może być pomocne działanie Zamawiającego.

§3
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 umowy, w terminie do ......................
3. Przez zakończenie prac będących przedmiotem niniejszej umowy rozumie się dokonanie 

odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu 
Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju w § 4 niniejszej umowy włącznie
z pozwoleniem na budowę.

§4
1. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru 

sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Przedkładając wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przedstawi i przekaże 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, a w szczególności przekazanie:
1) projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego
2) kosztorys inwestorski przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla sieci i przyłączy oddzielne, sporządzone na podstawie danych do 
kosztorysowania uzgodnionych z Zamawiającym

3) zarchiwizowane na płytach CD ROM kompletne opracowanie projektowe w plikach 
o formatach źródłowych [*.doc.,*.xls, *.dxf„ *.rds];

4) zarchiwizowane na płytach CD ROM w formacie PDF materiały przetargowe służące do 
opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót 
budowlanych objętych tą dokumentacją.

3. Dokumentacja projektowa zostanie odebrana protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym 
przez Wykonawcę i Zamawiającego.

4. Złożenie dokumentacji projektowej lub jej części w siedzibie Zamawiającego nie jest 
równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej lub jego 
części.

5. Zamawiający zastrzega sobie 7 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności 
i zgodności dokumentacji projektowej z niniejszą umową- termin ten rozpoczyna swój bieg w 
dniu złożenia dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego.

6. Zamawiający w terminie określonym w pkt.5 złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje 
dokumentację projektową [dokonuje jej odbioru] i jednocześnie sporządzi protokołu odbioru. 
Oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu 
nienależytego wykonania umowy.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja projektowa została wykonana
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia dokumentacji 
projektowej do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń - w takim przypadku za termin 
wykonania dokumentacji projektowej strony przyjmują termin, w którym wykonawca przekaże 
Zamawiającemu poprawioną dokumentację projektową.

8. Do czasu zakończenia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
usunięcie wad w projekcie wynikających z niezachowania wymagań określonych w par.1. 
Z tytułu usuwania wad, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie

§5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie

ryczałtowe netto w kwocie ................ plus należny podatek VAT, cena brutto..................... zł
słownie.......................................

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w dwóch ratach tj.
I rata - 50 % wynagrodzenia z chwilą złożenia wniosku potwierdzonego przez 
organ architektoniczno - budowlany.

£
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II rata - 50% wynagrodzenia po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę.

3. Zapłata faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§6
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lata gwarancji. Bieg terminu 

gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
prac.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego 
w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

3. Wykonawca odpowiada za wady i usterki robót zrealizowanych według jego dokumentacji 
projektowej wynikłe wskutek wad i usterek tejże dokumentacji.

4. Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania 
umowy, Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcy w formie pisemnej.

§7
1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych albo nabędzie 

całość autorskich praw majątkowych w celu przekazania ich zgodnie z umową 
Zamawiającemu.

2. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej i zapłatą za odebraną dokumentację projektową, 
Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w 
ramach umowy. W ramach nabytych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody 
Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych 
ograniczeń czasowych i ilościowych:

1) rozporządzać dokumentacją projektową i wykorzystywać ją na własny użytek, w tym 
przekazywać dokumentację projektowa lub jej dowolną część, także jej kopie:

a) innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał do wykonania innych 
opracowań projektowych;

b) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektowa, w szczególności poprzez włączenie dokumentacji projektowej lub 
jej części do specyfikacji warunków zamówienia oraz udostępnienie 
dokumentacji projektowej i jej części wszystkim zainteresowanym tym 
postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci internetowej;

c) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania 
wykonania robót budowlanych;

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
2) wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji;
3) wprowadzać dokumentację projektową lub jej części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie stanowisk.
3. Realizacja przez Zamawiającego uprawnień z tytułu dysponowania majątkowym prawami 

autorskimi do dokumentacji projektowej następuje bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy.

§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:

1) gdy zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy;
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający odmawia 
bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia popisania protokołu 
końcowego.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§9
1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 i nazywanego niżej "wynagrodzeniem", w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za 

każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, .
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b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okolicznościach opisanych 
w § 2 ust.2 pkt.1O oraz w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za uzasadnioną zwłokę w przystąpieniu do odbioru, w wysokości 0,2 % wysokości 

wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, 
w którym odbiór miał być rozpoczęty,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 
10% wynagrodzenia.

2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kara umownych na zasadach 
ogólnych, do wysokości wartości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur wystawionych przez 
Wykonawcę.

4. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§10.
Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w sytuacji zaistnienia jednej 
lub kilku z poniższych okoliczności powodujących:
1. Konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania prac projektowych, będących 

podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, 
normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej.

2. Konieczność zmiany terminu realizacji spowodowanej:
1) zmianą przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

Zamawiającego albo zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy,

2) realizacją zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

3. Konieczność zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiana ta jest korzystna 
dla Zamawiającego lub zmiana ta będzie spowodowana zmniejszeniem zakresu przedmiotu 
umowy.

§11-
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą stronę 
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia. 
Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane 
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
1) Szczegółowy opis zamówienia
2) Oferta wykonawcy.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla Zamawiającego.

6. Przedstawicielami Stron są:
1) Zamawiającego: Przedstawiciel ogólny: Anna Piątkowska
2) Wykonawcy: Przedstawiciel ogólny:....................................................................

§12.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:
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Załącznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

„Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie”
Postępowanie nr NIR/10/2020
Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia

z powodu niespełnienia warunków w szczególności:

1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3. Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się 
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.

6. Nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym polegającym 
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika.

....................... , dnia.................02.2020 r.......................................................................................
(upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

Nr NIP:..................................................

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

„Budowa sieci dosyłowej i rozdzielczej w m. Sianożęty, gmina Ustronie Morskie” 
Postępowanie nr NIR/10/2020
Zgodnie z wymogami określonymi, oświadczam, co następuje:

Warunki udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, że: mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oświadczam, że spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

....................... , dnia.............02. 2020 r.........................................................................................
(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)




