
Mochowo, dnia 27.03.2019 r. 
 
Znak sprawy: RGK.271.12.2019 

 

Zapytanie ofertowe 
postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
z zachowaniem zasad trybu konkurencyjnego , o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – 
finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej 

 
I. Zamawiający: Gmina Mochowo 
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo 
tel. (24) 276 33 33, faks (24) 276 33 33 wew. 221 
 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej  
w m. Mochowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo Parcele,  

gm. Mochowo o długości 283 m, z rur PVC-U SN8 kl. S fi 160 mm i fi 200 mm na podstawie projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: 

1. Odcinek Tr2-Sk2 
2. Odcinek Ss1-Sk3 
3. Odcinek Tr3-Sk4 
4. Odcinek S1-S2 
5. Odcinek Ss2-S4; Ss2-Sk5 
6. Odcinek Tr4-Sk6 
7. Odcinek Tr5-Sk7 
8. Odcinek Tr7- Sk9 
9. Odcinek Tr8-Sk10 
10. Odcinek Ss3-S10-Sk12-Sk13 
11. Odcinek Ss4-Sk14 
12. Odcinek Ss5-Sk17 

Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej:  
 zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę 

znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, 
 obsługę geodezyjną inwestycji, 
‒ sporządzenie operatu kolaudacyjnego, na który składa się: 

1) dokumentacja powykonawcza 
2) obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją  powykonawczą, 
3) atesty na materiały i prefabrykaty, 
4) protokoły odbioru robót, 
5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń. 

 uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania 
zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie dróg na czas prowadzenia robót 
zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty   

 zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na placu i nie podlegającego 
likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących 
instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego 

 sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu. 
 

2. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem technicznym  
z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej obiektu, celem ustalenia 
warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej, oraz analizy dokumentacji 
projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających 
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie. 

4. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących przepisach, tj. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  



z 2019 r., poz. 266), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 
zm.). 

5. Podstawę do sporządzenia oferty cenowej stanowi opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja 
projektowa i dokonana wizja lokalna. Dołączony do niniejszej specyfikacji przedmiar robót ma 
charakter poglądowy i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast podstawą do 
określenia ceny przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową  
w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia prac większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie 
będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia 

 
Uwaga: 
Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów, 
jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów 
przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie 
urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą 
one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub 
lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania. 
W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urządzeń, materiałów  
i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w zakresie jego 
obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na własny 
koszt. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmian posiadanych 
decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane 
decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie 
wykonanie zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  
W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań 
równoważnych. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia że oferowane przez niego 
materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zaleca się sporządzenie 
zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączenie jej do oferty. Jeżeli oferta nie będzie 
zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 
równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych. 
 

6. Termin realizacji: do 30.04.2019 r. 
7. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją projektową. 

Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że 
Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu prac ujętych w postępowaniu. 
Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do 
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
9. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.), zwaną dalej „ustawą”. 
Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia  nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 
8 ustawy. 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie 

ewidencji działalność gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem. 
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna). 

 

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty i na potwierdzenie spełnienia warunków: 
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 
1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza 

ofertowego – Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,  
2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do 

zapytania ofertowego, 
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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 



upływem terminu składania ofert, 
4. wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego, 

5. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego, 

6. kosztorys sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną (z określeniem wskaźników 
kalkulacyjnych: stawka rbg, narzuty K.O., Zysku, Kz) oraz tabelę elementów scalonych. Załączone 
przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być 
traktowane tylko jako pomocnicze. Winny być sprawdzone i ewentualnie skorygowane na podstawie 
analizy dokumentacji technicznej oraz dokonanej wizji lokalnej w terenie, 

7. pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych 
dokumentów. 

 

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

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. 
Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie 
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
zadawane droga telefoniczną. 

2. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących postępowania o udzielenie 
zamówienia, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
zaproszenie do składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej. Pytania 
należy kierować do dnia 04.04.2019 r. 

4. Jeżeli okaże się to konieczne, Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny na 
dostosowanie do wprowadzonych zmian treści ofert. 

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest Ewa Kopycińska, tel. (24) 276 33 33 wew. 211. 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie w godzinach pracy, tj.: poniedziałek, 

środa – piątek od 7:00 do 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00. 
 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres 

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. „Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo” nie otwierać przed dniem 
11.04.2019 r., godz. 12:00. 

2. Przesłać faksem na nr ………………………………. 
3. Przesłać drogą elektroniczną adres e-mail zpubliczne@mochowo.pl  
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do 

niniejszego zaproszenia.  
5. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych 

przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę.  
W tym przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do  
występowania w imieniu Wykonawcy. 

6. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania  
w imieniu Wykonawcy, przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
podmioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy). 

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.)”. 



8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed podpisaniem umowy, w tym 
również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu 
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 
oferty po upływie terminu składania ofert. 

11. Złożona oferta obejmuje całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert 
częściowych. 

 

VIII. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo,  

ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w terminie do dnia 11.04.2019 r., godz. 12:00.  
2. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez 

wybory żadnej oferty. 
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
4. Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 
 

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności 
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

oraz słownie. 
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca 

przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający 
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie lub 
najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
7. Należność płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnego odbioru, 

przekazaniu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Szczegółowe zasady 
wypłaty wynagrodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do 
zapytania ofertowego. 
 

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu. 
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryteriów: 
 

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 
2.   

SUMA 100 
 

wyliczony w następujący sposób: 
W kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                                                                           najniższa cena 
C = ---------------------------------- x 100 

                                                                       cena oferty badanej 
 

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 



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

8. W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej 
najniżej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, 
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnej oferty. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

XI. Odrzucenie ofert 
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu 

określonych w zapytaniu ofertowym, lub 
3) została złożona przez wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub 

osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu PROW na lata 2014 – 2020, lub 

4) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy: 

1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub 
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego  

w wezwaniu do złożenia tych ofert. 
 

XII. Informacje o formalnościach  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  
3. Zamawiający przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawartych. 
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej,  

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 
Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BS Stara Biała Oddział  
w Mochowie  83 9038 0004 3915 9043 2000 0680 . 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny. 

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone  
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

 
ZATWIERDZIŁ: 
WÓJT GMINY 

/ -/ Zbigniew Tomaszewski 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
3. Wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
5. Wzór umowy 
6. Przedmiar robót 
7. Dokumentacja techniczna 
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 


