Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Specy fika cja I stotny ch Wa r unków Z a m ów ienia (SI WZ )

Zakup w leasingu operacyjnym ssąco płuczącego samochodu do czyszczenia
kanalizacji sanitarnej dla
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
Nr sprawy:

ZS/D_04/17/B

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej
418.000 euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Racibórz marzec 2017r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 47-400 Racibórz ul. 1 Maja 8, zwany dalej
Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego na zakup
w leasingu operacyjnym ssąco płuczącego samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu.
KODY CPV: 34144500-3 – Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
66114000-2 – Usługi leasingu finansowego
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8
www.zwik-rac.com.pl (zakładka przetargi z regulaminu wewnętrznego).

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego nieograniczonego zgodnie z zapisami
niniejszej SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie w leasingu operacyjnym ssąco płuczącego samochodu
do czyszczenia kanalizacji sanitarnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 -Specyfikacja techniczna
i wyposażenie pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji.

4. Opis części zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji
elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Termin wykonania zamówienia
1. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu leasingu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do
dnia 31.01.2018r.
2. Okres leasingu - 60 miesięcy liczony od daty wydania przedmiotu leasingu.
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6. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o
art. 24 Ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na
wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
określone w pkt 7 niniejszej SIWZ metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
6.1 Jej treść nie odpowiada treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.2 Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6.3 Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.4 Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści
oferty.
6.6 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
6.7 Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający
żądał wniesienia wadium.
6.8 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty, Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

7.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Do oferty napisanej na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 2) należy dołączyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
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1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 3).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa
przedmiotowy dokument oddzielnie.
3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw - min. 3, w tym jeden na terenie Polski (załącznik
nr 4), o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z podaniem ich
wartości, dat wykonania oraz odbiorców.
3.1 Za dostawy porównywalne rozumie się dostawy samochodów ssąco – płuczących o podwoziu dwu
osiowym, posiadających cylindryczny zbiornik na osad z przesuwną przegrodą, wyposażone w pompę
ssącą łopatkową chłodzoną cieczą o wydajności pompy min. 1200 m3/godzinę, pompę ciśnieniową o
wydajności min. 330 l/min i ciśnieniu roboczym minimum 170 bar i wysięgnik hydrauliczny
teleskopowy.
3.2. Do wykazu, w celu potwierdzenia, że zrealizowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, dołączyć należy katalogi ze zdjęciami pojazdów oraz ich opisy techniczne w języku
polskim.
Wykazane dostawy muszą być potwierdzone dokumentami wystawionymi przez poprzednich
zamawiających potwierdzającymi, że zamówienie wykonane zostało terminowo i z należytą
starannością.
4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat usług leasingowych - min. 2 (załącznik nr 5), o charakterze i
złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (dostawa samochodu specjalistycznego),
z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.
Wykazane dostawy muszą być potwierdzone dokumentami wystawionymi przez poprzednich
zamawiających potwierdzającymi, że zamówienie wykonane zostało terminowo i z należytą
starannością.
5. Katalog ze zdjęciami oferowanego pojazdu.
6. Opis techniczny oferowanego pojazdu w języku polskim.
5. Harmonogram finansowy
7. Projekt Umowy uwzględniający zapisy pkt. 18 SIWZ ( Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia
zmian do umowy).
8. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty ma być dołączone pełnomocnictwo
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa winien
wynikać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo ma być złożone w formie oryginału albo w kopii poświadczonej notarialnie.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika (Lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
wykonania zamówienia. Przedmiotowe Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy
mogą być poświadczone przez Wykonawcę (Lidera) lub przez Podmioty wspólnie ubiegające się
o zamówienie. Pełnomocnictwo ma być złożone w formie oryginału albo w kopii poświadczonej
notarialnie.
UWAGA – Zamawiający nie dopuszcza polegania na zdolnościach podmiotów trzecich, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, oraz zdolności finansowych lub ekonomicznych.
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8.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują
pisemnie.
2. Zamawiający wybiera dowolną dla siebie formę porozumiewania się z Wykonawcami, w każdym
opisanym w SIWZ przypadku.
3. Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający
udziela wyjaśnień nie później jak na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
prośba wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający jednocześnie treść wyjaśnień udostępni na stronie bez podania źródła zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 sprawy techniczne
– Tomasz Staniek – Tel. 32 415 30 33 wew. 234, w godz. 7:00 – 13:30
– Marcin Przybyła – Tel. 32 415 30 33 wew. 252, w godz. 7:00 – 13:30
 sprawy
proceduralne
–
Bożena
Dybilas
–
tel.
32
415
30
lub Tel./fax 32 415 24 17 w godzinach 7ºº do 14ºº, przetargi@zwik-rac.com.pl

33

wew.

241

10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia umowy.
11. Termin związania z ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
12. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
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5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z zapisami niniejszej
SIWZ.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu (oryginał), mieć formę pisemną i
format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu i
pokrywać się merytorycznie z załączonym wzorem.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą być złożone w formie oryginału.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty
musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej SIWZ.
Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
W przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

26.04.2017r.

do godz.

10.30

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na „Zakup w leasingu operacyjnym ssąco płuczącego samochodu do
czyszczenia kanalizacji sanitarnej
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dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
Nie otwierać przed dniem:
3.

26.04.2017r. godz. 10:45”

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

14. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Definicję ceny należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący
(Zamawiający) jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy (Wykonawcy) za towar lub usługę (Dz.U. 2014
poz. 915)
2.Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty netto nie mogą ulec zmianie w okresie związania ofertą.
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN.

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Oferty
Wykonawców
niewykluczonych
następujących kryteriów i wag:
 cena ofertowa

oraz

nieodrzucone

będą oceniane

według

- 100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

X

najniższa cena oferty brutto
= ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100%
cena oferty badanej brutto

gdzie X to wartość punktowa ceny oferty wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100pkt. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który
uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty na podstawie ww. kryterium.
17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2017r. o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego,
ul. 1 Maja 8, 47- 400 Racibórz, sala konferencyjna w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy
zechcą wziąć udział w otwarciu ofert. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
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2.
3.

4.

5.

(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o których mowa w pkt. 1. zostaną zamieszczone również na stronie internetowej
Zamawiającego.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stawić
się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w
wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać z sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia

1. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na
wzorze stosowanym przez Finansującego, które w swej tresci będą zawierały wszystkie postanowienia
określone w niniejszej SIWZ i nie będą zawierały postanowień z nimi sprzecznych. Zamawiający
zastrzega możliwość wprowadzenia zmian.
2. Ubezpieczenie OC, AC i NNW na cały okres leasingu będzie płatne przez Zamawiającego i wliczone
będzie w raty leasingowe.
3. Odbiór przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiajacego – tj. 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8 - zostanie
potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wraz z
dostarczeniem przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające do ruchu, i
niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako „pojazd specjalny”, w Polsce.
4. Okres leasingu wynosi 60 miesięcy od daty wydania/odbioru o którym mowa w ust.3
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w 60 ratach:
5.1. Czynsz „0” – opłata wstępna 10% wartości pojazdu, płatna do 7 dni od daty podpisania protokołu
odbioru;
5.2. 59 równych rat, płatnych do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego;
5.3. Wartość wykupu – do 1% wartości pojazdu, płatne zgodnie z terminem wskazanym w
harmonogramie finansowym.
6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
7. Oprocentowanie - zmienne przy zastosowaniu stawki referencyjnej WIBOR 1M. Wysokość części
kapitałowej wszystkich rat leasingowych będzie równa.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Wykonawca.
9. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis nadbudowy na terenie kraju oraz podwozia na terenie kraju w
odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.
10. Gwarancja producenta na cały pojazd będący przedmiotem leasingu wynosi 33 miesięcy.
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11. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu leasingu na wniosek
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia okresu leasingu za wskazaną wartość
wykupu, która nie może być wyższa niż 1% wartości pojazdu.
12. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu
na podstawie umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wszelkie spory powstałe w związku z umową rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
14. Integralną część umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami.

19. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją mają zastosowanie pozostałe postanowienia ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Racibórz, dn. 30.03.2017r

Krzysztof Kubek – Prezes Zarządu
Cecylia Zając - Prokurent

Załączniki do niniejszej SIWZ:
1. Specyfikacja techniczna i wyposażenie pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania
kanalizacji – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4
5. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5
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