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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Jastków 

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 

21-002 Jastków  

woj. lubelskie  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Kod Słownika Zamówień CPV:  
CPV – 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
Wykonanie projektów odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Jastków 
w następujących miejscowościach: 
 
CZEŚĆ I 

1. Odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowica, dł. ok. 900m (bez mapy do celów 
projektowych) 

2. Odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tomaszowice-Kolonia, dł. ok. 80m (z mapą 
do celów projektowych) 

3. Odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Snopków, dł. ok. 130m (z mapą do celów 
projektowych) 

4. Odcinek sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Panieńszczyzna, sieć 
wodociągowa dł. ok. 1200m, sieć kanalizacyjna dł. ok. 900m grawitacyjny, 350m tłoczny, 
przepompownia (z mapą do celów projektowych). Dopuszcza się dwa warianty.  

CZĘŚĆ II 
1. Odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jastków (odc. 1), dł. ok. 175m (bez mapy do 

celów projektowych) 
2. Odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jastków (odc. 2), dł. ok. 145m (z mapą do 

celów projektowych) 
3. Odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marysin (odc. 1), dł. ok. 120m (z mapą do 

celów projektowych) 
4. Odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marysin (odc. 2), dł. ok. 135m (z mapą do 

celów projektowych) 
5. Odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Barak, Dąbrowica, Dębówka, dł. ok. 2200m 

(bez mapy do celów projektowych) 

 

 

 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71300000-1


 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia nie później niż do 30.07.2016r. 
 
V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  
          OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:  

 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

       - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

        składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia 

  - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji     

    oświadczenia składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

 wykonania zamówienia; 

       - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

        składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

- opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

  składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

2.  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na  

     podstawie przepisów art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły:  spełnia / 

nie spełnia. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ     

 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W    
  POSTĘPOWANIU  

 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 44  
    ustawy Prawo zamówień publicznych  
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  
    wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego  
    nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo  
    zamówień publicznych 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 



podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 
 

W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy  Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a w 
szczególności: 

-   zamiast dokumentu z pkt 3 wykonawca przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym  

    ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie  

    ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

    składania ofert 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

-   wymagane w pkt. 2, 3, 4 dokumenty winien złożyć każdy wykonawca,  

-   oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  

     Prawy zamówień publicznych składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy  

     wykonawcy wspólnie 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    

        WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB     

        DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO        

        POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują   
    pisemnie, za pomocą faksu nr 81 50-20-144 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  
    przetargi@jastkow.pl  
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
    informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  
    potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
    lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed  
    upływem wymaganego terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona przez wysyłającego  
    pisemnie, jeżeli inne przepisy co do formy składania dokumentów nie stanowią inaczej.  
4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 l. W zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Dzido   

2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma   

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Nie dotyczy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1.  Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, na  

    załączonych formularzach oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Zamawiający prosi  

    o nie umieszczanie w ofercie dokumentów, które nie są wymagane w specyfikacji. 

mailto:przetargi@jastkow.pl


3.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  
     wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
     oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach  
     określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,     
     kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane  
     za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do  

    występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez  

    pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty  

    stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

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

7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty i jeżeli jest to możliwe  

    umieszczenie jej w skoroszycie z perforacją.  

9. Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie  

    grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 

10. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej  

    prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  

    notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  

11.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu  

     (nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach) 

 
Koperta powinna być zaadresowana na adres: 
 
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana: 
 
OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Wykonanie projektów odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy 
Jastków.  Nie otwierać przed  04.03.2016r. godz. 9:00 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna  
ul. Chmielowa 3, pokój Nr 18 (sekretariat) do dnia 04.03.2016r. godz. 9:00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2016r. godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie 
Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 20  
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty 

przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i 

wartość podatku VAT. 

 

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie będzie realizowany przedmiot 

zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 

 



XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ         
            PROWADZONE  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
              PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW    
                   ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza z uwzględnieniem kryteriów określonych poniżej: 

 

1. Cena ofertowa  brutto -  95 % 

2. Termin realizacji zamówienia - 5 % 
 
Sposób obliczania punktacji za spełnienie kryterium: 
 

Pc = ( Cmin /C) x 95 + ( Tmin/T) x 5 
 

Pc – łączna liczba punktów którą otrzyma badana oferta.  
 
Cmin.-najniższa cena w badanych ofertach 
 
C – cena podana w badanej ofercie  
 
Tmin.-najkrótszy czas realizacji przedmiotu zamówienia w badanych ofertach w tygodniach   
 
T – czas realizacji podany w badanej ofercie w tygodniach  
 
Tmin i T – liczone od daty otwarcia ofert 
 

Podany czas realizacji zamówienia zostanie wpisany do umowy i będzie wówczas liczony od daty jej 

zawarcia. Jeżeli okaże się, że zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji zamówienia będzie dłuższy 

niż ten określony w dziale VI SIWZ, oferta nie zostanie odrzucona, natomiast w umowie jako termin 

wykonania wpisuje się datę określoną w dziale VI. 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia warunki SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru. 

Wygrywa ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert nie odrzuconych.  

 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ     
            DOPEŁNIONE  PO WYBORZE    OFERTY    W    CELU   ZAWARCIA    UMOWY   W     
              SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze     
      Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.  
2.   Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu wycenę poszczególnych  
       pozycji zamówienia. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA     
                 UMOWY 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w 
ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 



ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  
           WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
           ZAMÓWIENIA    PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR  
           UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY  
           ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  
           TAKICH WARUNKACH 
 
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH     
             WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI  - Środki Ochrony Prawnej ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 

XIX. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZEŚCIOWYCH 

XX.    ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

XXI.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXII.  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA  
            ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO   

XXIII.   ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ        
              DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – PRZETARGI@JASTKOW.PL 

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI  
            ELEKTRONICZNEJ. 

XXV.    ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  
             POSTĘPOWANIU. 

XXVI.   SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJESZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY     
                PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ  
                PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY 
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Załącznik nr 1 

 
(pieczęć firmowa) 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 
Wykonanie projektów odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie  

Gminy Jastków 

 
 

Nazwa wykonawcy: …………………..……………………………………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / Fax : ………………………………………E-mail: …………..…………………………… 
 
 
CZĘSĆ I 
 
CENA OFERTY BRUTTO: ……………………. w tym podatek VAT (23%): …..………….... 
 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ……………… (w tygodniach) 
 
 

Prace objęte zamówieniem wykonamy:               własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy 

 

W trybie podwykonawstwa zlecimy następujące prace:  
 
……………………………………………………………………………………………. …………. 
 
CZĘSĆ II 
 
CENA OFERTY BRUTTO: ……………………. w tym podatek VAT (23%): …..………….... 
 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ……………… (w tygodniach) 
 
 

Prace objęte zamówieniem wykonamy:               własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy 

 

W trybie podwykonawstwa zlecimy następujące prace:  
 
……………………………………………………………………………………………. …………. 
 
 
 
 
 

…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 
(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

                                                           

 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 

 



 
 
 

Załącznik nr 2 
 
 
(pieczęć firmowa) 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów 
odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Jastków oświadczamy, iż 
spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

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

 (data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 
(pieczęć firmowa) 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów 

odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Jastków oświadczamy, iż 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

 (data)                                                                                                   (upoważniony przeds tawiciel wykonawcy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 5 
(pieczęć firmowa) 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ   

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
wykonanie projektów odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie  
Gminy Jastków oświadczamy, że: 
 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych *, 
 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*.  
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę 
podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

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

 (data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
*
 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej) 


