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I.

II.

Zamawiający:
Gmina Unisław
adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
telefon: 056-686-87-10, fax.: 056-686-87-18
adres e-mail: gmina@unislaw.pl
adres strony internetowej: www.bip.unislaw.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko-ładowarką przy pracach organizowanych przez Gminę
Unisław.
2) Orientacyjna ilość godzin pracy: ok. 2000 godzin w okresie trwania zamówienia.
3) Szczegółowy opis zamówienia KOPARKO-ŁADOWARKA:
a. wykonywanie zadań przy pracach planowanych: załadunek/rozładunek materiałów sypkich i na paletach,
roboty ziemne,
b. wykonywanie zadań przy awariach drogowych i sieci wodno-kanalizacyjnej.
4) Wymagania dotyczące koparko –ładowarki:
a. moc - co najmniej 85 KM,
b. pojemność łyżki podstawowej szerokości 60cm – powyżej 0,2m3,
c. głębokość kopania – powyżej 5m,
d. pojemność łyżki ładowarki – minimum 1,0 m3,
e. wysokość załadunku – powyżej 3m,
f. widły do przewożenia palet,
g. konieczne posiadanie łyżki do wąskich wykopów i do skarpowania,
h. konieczne jest dopuszczenie do poruszania się koparko-ładowarki po drogach publicznych,
i. konieczne jest, aby łyżka ładowarki była wielofunkcyjna (kopanie, spychanie, rozścielanie, wyrównywanie,
przewóz materiałów), bez konieczności wymiany osprzętu.
5) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją
zamówienia.
7) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.
8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10) Wielkość zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
11) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.
13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16) Zamawiający nie przewiduje rozliczania zamówienia w walutach obcych – rozliczenia dokonywane będą w
PLN.
17) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej, gdyż użycie środków komunikacji
elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.
18) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
19) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających .
1)

IV.

Termin wykonania zamówienia
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi w terminie nie późniejszym niż:
a. do 24 godzin od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego konieczności rozpoczęcia realizacji zadania
przy wykonywaniu prac planowych,
b. 1 godziny od zgłoszenia w przypadku robót prowadzonych przy awariach.
2) Czas trwania zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku.

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału z postepowaniu na podstawie ustawy tj. przedstawią
Zamawiającemu:
a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia.;
a. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w siwz, oraz
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1.

2.

VI.

przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie w/w sprzętu oraz spełnianie przez
proponowany sprzęt parametrów określonych w siwz np. dokumentację techniczną, dowody
rejestracyjne, itp.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku
kiedy:
a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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 przedmiotowego zamówienia.
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
▪ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
▪ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
▪ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
▪ czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V

Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1) (DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według
załącznika Nr 1 do siwz,
2) (DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ) oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik Nr 2 do siwz (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie),
3) (DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie),
4) (DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie),
5) (DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ) Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym określonego w SIWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym
sprzętem - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innego podmiotu, (niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA DOŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANY SPRZĘT PARAMERTÓW OKREŚLONYCH W SIWZ
(DOKUMENTACJA TECHNICZNA ITP.) ORAZ PODSTAWY DYSPONOWANIA W/W
SPRZĘTEM (UŻYCZENIE,WŁASNOŚĆ WYKONAWCY /PODWYKONAWCY)
A. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
B. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub
odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
C. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
D. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
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odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
E. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
VIII.

Informacje o podwykonawcach:
W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

IX.

Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać:
1) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,
2) faksem (numer faksu: 56-686-87-18) w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. 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) elektronicznie adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do korespondencji:
marek.gesing@unislaw.pl.
− jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego
żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu komunikatu poczty
elektronicznej o dostarczeniu informacji, lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „wysłane"
4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą
faksu, drogą pisemną lub elektroniczną.

X. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marek Gesing tel. 533-303-007,
marek.gesing@unislaw.pl, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
XI.

XII.

e-mail:

Wadium.
Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII.

Termin związania ofertą.
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

XIV.

Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia i być złożona w formie pisemnej.
3) Ofertę należy złożyć w oryginale.
4) Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały kiedy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy
muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do merytorycznej treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to musi w swej treści wyraźnie wskazać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7) Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy.
8) W „Formularzu ofertowym” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w
miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie.
9) Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie
z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
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10)
11)
12)
13)
14)

15)

4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron
w ”Formularzu Ofertowym”.
Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane, itp.)
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Znak sprawy: GK.271.24.2019.MG
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:
„Usługi koparko- ładowarką”
NIE OTWIERAĆ PRZED 12 GRUDNIA 2019 R. GODZ. 11:45
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

XV.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
a. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, (pokój nr 10 –
sekretariat) - nie później niż do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 11:30. Oferty złożone po terminie nie będą
otwierane.
b. Oferta złożona zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data oraz godzina złożenia.
c. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 r., o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego.
d. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, że wpłyną one do
siedziby Zamawiającego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do upływu terminu przewidzianego na
składanie ofert.
e. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Dostawca winien we własnym
interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie
transportu.
f. Dostawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.
g. Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały dołączone
do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać złożone przez
Wykonawcę zgodnie z w/w zasadami
h. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone bez
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny opóźnienia

XVI.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:
a. Cena (z VAT) - 100 % (maksymalnie 100 punktów)
2. Spośród ofert nieodrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą tj. ofertę, która uzyska najwyższą łączną sumę punktów w kryterium ,,cena”.
3. Punkty w kryterium ,, cena” (Pc) będą przyznane wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin : C0) x 100 pkt. gdzie:
Pc -ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę;
Cmin.- najniższa cena zaoferowana w postępowaniu;
C0-cena oferty, dla której wynik jest obliczany.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub
więcej ofert o takiej samej sumie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe.
6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie, dopuszczalne jest przesłanie treści wyjaśnienia faksem.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania
podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Dostawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie
upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.
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b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

XVII.

Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc
działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania.
Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Dostawca, składając ofertę, winien
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia winno uwzględniać
wszystkie składniki mające wpływ na cenę zamówienia, tj. uzyskanie decyzji administracyjnych oraz inne
składniki towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, uzgodnień, pomiarów, badań, ekspertyz itp. a
niezbędnych do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia
Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cenę brutto Wykonawca podaje z dokładnością do jednego grosza tj. z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania
prawidłowej wyceny zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

Informacje dotyczące walut obcych:
Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

XVIII.

Zmiana oferty, wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
2) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom
niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert,
koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
3) Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy, podpisany przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania,
co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).
Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

XIX.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wzór umowy:
1) Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej siwz.
2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
odrębnym pismem,
3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i ofercie.
5) Postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji,
co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w
celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania.
6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy – zmiany określone zostały
w projekcie umowy.

XX.

Informacje uzupełniające.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
Nr 1.
Nr 2.
Nr 3.
Nr 4.
Nr 5.

Formularz oferty.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu.
Projekt umowy
Wykaz sprzętu
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
GMINA UNISŁAW
UL. PARKOWA 20, 86-260 UNISŁAW
Przedmiot zamówienia: - „Usługi koparko- ładowarką”
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Województwo ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faksu ………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr konta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail):………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
tel.056-686-87-10, faks. 056-686-87-18
NIP 875-148-68-46
REGON 871118543
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3. Dane techniczne i wyposażenie koparko-ładowarki:
Wyszczególnienie

Lp.

Dane techniczne

1.

Typ/model

2.

Rok produkcji

3.

Moc silnika

4.

Czy koparko-ładowarka posiada dopuszczenie do
poruszania się po drogach publicznych (wpisać TAK
lub NIE)

5.

Pojemność łyżki podstawowej o szerokości 0,6m

6.

Posiadanie łyżki do wąskich wykopów o szerokości
0,3-0,4m (wpisać TAK lub NIE)

7.

Posiadanie łyżki do skarpowania o szerokości 1,21,8m (wpisać TAK lub NIE)

8.

Głębokość kopania

9.

Pojemność łyżki ładowarki

10.

Maksymalna wysokość załadunku

11.

Łyżka ładowarki wielofunkcyjna (możliwość
spychania, kopania, rozścielania i wyrównywania
oraz przewozu materiałów)
Całość funkcji w jednym, bez konieczności wymiany
osprzętu (wpisać TAK lub NIE)

12.

Funkcja załadunku i przewozu materiałów na
paletach (wpisać TAK lub NIE)

4. Części zamówienia powierzone podwykonawcom (należy wskazać prace zlecone do wykonania
podwykonawcom oraz podać dane podwykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Zobowiązania Wykonawcy:
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: „Usługi koparko- ładowarką” w zakresie objętym SIWZ
za niżej wymienione kwoty:
Rodzaj usługi

cena za 1 godz. pracy
sprzętu z operatorem
(NETTO)

Podatek
VAT
(zł)

cena za 1 godz. pracy
sprzętu z operatorem
(BRUTTO)
(kol. 2+3)

Wielkość robót
określona w siwz

1

2

3

4

5

Usługi koparkoładowarką

2000

RAZEM – cena łączna oferty

Cena łączna oferty brutto
(kol. 4x5)
6
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CENA ŁĄCZNA OFERTY BRUTTO słownie

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podana cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zadania. Zawiera ona wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do jego należytej realizacji.
6. oświadczam, w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty PROWADZI / NIE
PROWADZI*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrócony VAT) w zakresie
wymienionych w załączniku do oferty towarów i usług (nazwa, rodzaj, ilość, wartość bez podatku),
zgodnie z zał Nr 11 do ustawy o podatku VAT oraz przepisami tejże ustawy (towary i usługi należy
wymienić w osobnym załączniku do oferty),
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia
oraz zapoznaliśmy się z miejscem wykonania zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie
wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
11. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

* - niewłaściwe skreślić

..........................................................................

(data)

............................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

..............................................................................................................................

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

„Usługi koparko- ładowarką”
znak sprawy: GK.271.24.2019.MG

Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Usługi koparko- ładowarką”,
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..........................................................................

(data)

............................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

..............................................................................................................................

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Usługi koparko- ładowarką” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania:

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ DOSTAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………..….……

„Usługi koparko- ładowarką”
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....................................................................

(data)

............................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

..............................................................................................................................

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

/PROJEKT/ UMOWA Nr……………………………………………
zawarta w dniu ………………………………………… w Unisławiu,
pomiędzy:
Gminą Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, NIP 875-148-68-46
reprezentowaną przez:
1. Jakub Danielewicz – Wójt Gminy
2. Radosław Piekarski – Skarbnik Gminy - kontrasygnata
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Na podstawie złożonej przez „Wykonawcę” oferty, wybranej przez „Zamawiającego” „Wykonawca”
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na świadczeniu „Usługi koparkoładowarką”” w zakresie określonym w SIWZ, która stanowi załącznik do umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2020 r. roku do 31.12.2020 r.
§2
Wykonanie usługi, o której mowa w § 1 odbywać się będzie sukcesywnie w terminach wskazanych przez
Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia od przedstawiciela
Zamawiającego telefonicznie lub faxem w przypadku robót planowych i 1 godziny od zgłoszenia w
przypadku awarii.

1.

§3
1. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy

Rodzaj usługi

cena za 1 godz.
pracy sprzętu z
operatorem
(netto)

1

2

Usługi koparkoładowarką

cena za 1 godz.
Podatek VAT
pracy sprzętu z
(zł)
operatorem (brutto)
(kol. 2+3)
3

4

Ilość godzin wg SIWZ

Łączna wielkość zamówienia wg
SIWZ i oferty Wykonawcy
(4x5)
(BRUTTO)

5

6

2000

2. Określona w SIWZ przewidywana wielkość zamówienia jest orientacyjna i może ulec zarówno
zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Wartość wynagrodzenia gwarantuje pełne wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązki Wykonawcy oraz wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym
wszystkie koszty dostarczenia sprzętu na miejsca świadczenia usług i powrotu do bazy Wykonawcy.
4. Stawka wynagrodzenia godzinowego zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała
zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
5. Dopuszcza się dokonywanie płatności częściowych na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.
6. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury.
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę we własnym zakresie, lub przy pomocy podwykonawców
wskazanych w ofercie.
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który
będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę
lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w
szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i
rękojmią za wady.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten
jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą
lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Przy czym Zamawiający
może wstrzymać bieżące płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji gdy Podwykonawca zgłosi
Zamawiającemu jakiekolwiek problemy z płatnością dla Podwykonawcy z tytułu umowy o
podwykonawstwo
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
W przypadku wykonywania usług przy pomocy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za terminowość i jakość prac wykonywanych przez podwykonawcę.
Rozliczenia wynikające z niniejszej umowy rozliczane będą wyłącznie z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w czasie możliwie jak najkrótszym (bez powodowania
zagrożenia dla siebie lub innych uczestników wykonywanych zadań.
W razie wystąpienia awarii (uszkodzenia) sprzętu podczas świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego podając przypuszczalny termin jej usunięcia.
W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w określonym terminie Zamawiający może zlecić
wykonanie przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi. W przypadku wyższej ceny jednostkowej
za wykonanie zamówienia różnicę pokrywa Wykonawca.
§5

1. W razie opóźnienia w podstawieniu (pomimo wcześniejszych uzgodnień) sprzętu, o którym mowa w § 1
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości zaoferowanej ceny za 1 godzinę pracy
sprzętu który nie został podstawiony, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w podstawieniu sprzętu.
2. Zamawiający potrąci odpowiednią część faktury w przypadku nienależytego wykonania usług objętych
niniejszą umową, stosownie do zapisów zawartych w protokole kontroli, w którym zostaną wskazane
ewentualne uchybienia, z procentowym określeniem nienależycie wykonanej części przedmiotu
zamówienia.
3. Strony ustalają, że wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć.
4. Wystąpienie nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 1-3 może stanowić dla Zamawiającego podstawę
do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
5. Niepodstawienie przyczepy o odpowiedniej ładowności w terminie wskazanym w umowie może stanowić
dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
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6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jeśli szkoda przewyższa wysokości kar umownych.
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia
w przypadku zaniedbań w wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie
jakości i kompletności wykonania czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku, gdy realizacja umowy będzie niekorzystna dla Zamawiającego.
Odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia.
W sytuacji określonych w ust. 6,7 i 8 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego
mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy.
b) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy.
Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny
odbioru przedmiotu zamówienia.

§6
1. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą wyższą,
o zaistniałych okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego najpóźniej, w
dniu przerwania robót w formie pisemnej. Taki sam tryb dotyczy wznowienia robót.
2. Zamawiający może podważyć zasadność przerwania robót w przypadku gdy przerwa nie ma związku z
okolicznościami wynikającymi z siły wyższej.
3. Niezachowanie w/w procedury powoduje u Wykonawcy utratę możliwości powoływania się na
wystąpienie siły wyższej.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej załączników będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na
piśmie za zgodą obu stron.
1.
2.

§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory zaistniałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo i rzeczowo siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

..............................

..................................
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ SPRZĘTU DOSTĘPNEGO WYKONAWCY
W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przystępując do przetargu na zadanie: „Usługi koparko- ładowarką” oświadczam/y, że posiadam/y w
pełni sprawny sprzęt niezbędny do realizacji ww. zamówienia:
Nazwa i rodzaj sprzętu*

Ilość

Informacja o prawie do dysponowania
sprzętem

1) Minimalne wymagania, co do ilości i rodzaju sprzętu określa SIWZ.
2) W niniejszym załączniku należy obowiązkowo podać informację o podstawie dysponowania wskazanym
sprzętem.
3) Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów winien załączyć, do niniejszego
załącznika, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4) Do wykazu konieczne jest dołączenie parametrów posiadanego sprzętu (kserokopii DTR lub dowodu
rejestracyjnego).

...................................................................

(data)

.....................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

....................................................................................................................

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

