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Stadium opracowania: 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

(WOD, wniosek) 

 

UWAGA 

WOD nie jest Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

WOD jest pewnego rodzaju instrukcją dla Wykonawców, stworzoną w celu ułatwienia złożenia 

w/w wniosku. W WOD (ze względu na przejrzystość postępowania) znajdują się informacje, które 

dotyczą elementów przyszłej SIWZ (oznaczone: „na etapie SIWZ”), a które nie odnoszą się 

bezpośrednio do niniejszego etapu postępowania, który wyłącznie dotyczy złożenia WOD. 
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1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego 

„WODOCIĄGI” Sp. z o.o. 

ul. Reymonta 12,  

48-340 Głuchołazy, Polska 
 

W imieniu Zamawiającego działa Jednostka Realizująca Projekt z siedzibą: ul. Andresa 94, 48-340 

Głuchołazy 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy pzp. 

W ramach prowadzonej procedury przetargowej, wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej „WOD”, w odpowiedzi 

na publiczne ogłoszenie o przetargu, mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

Wzór niniejszego WOD można pobrać ze strony internetowej:  

 http://www.wodgluch.pl 

2. Zamawiający, ze względu na wartość zamówienia, przekazał ogłoszenie o niniejszym zamówieniu 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 

zostało również w siedzibie zamawiającego przy ul. Reymonta 12, w Głuchołazach, w miejscu 

publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 

http://www. wodgluch.pl/ 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę wodociągu w 
miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy, Zadanie Nr V – System 
wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e, realizowane w 
ramach projektu  pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy”. Projekt Nr.POIS.01.01.00-00-003/08.  
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. 

 
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane: 

1) kanalizacja sanitarna: 
� kanał grawitacyjny DN300 – ok. 0,2 km, 
� kanał grawitacyjny DN250 – ok. 4.0 km, 
� kanał grawitacyjny DN200 – ok. 16.8 km, 
� kanał grawitacyjny DN150 – ok. 4.0 km, 
� przyłącza DN150 – ok. 0.8 km. 

2) kanalizacja deszczowa: 
� kanał DN250 – ok. 0.5 km, 
� kanał DN200 – ok. 0.04 km, 

3) wodociąg: 
� sieć wodociągowa DN 160 – ok. 11,7 km, 
� sieć wodociągowa DN 110 – ok. 9,5 km, 
� sieć wodociągowa DN 50 - 90 – ok. 0.4 km, 
� przyłącza Ø 32-160 – ok. 2,6 km, 
� hydrofornie – 4 szt. (2 przebudowa, 2 budowa). 

 
3. Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA 

BUDOWY dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC 
czerwony – przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federacje Inżynierów i 
Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils – FIDIC), P.O.Box 86,CH-1000 
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Lausanne 12, Szwajcaria, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., trzecie wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie 1. wydania 1999). 

4. Przedmiot zamówienia według kodu CPV:  

 Słownik główny 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45200000-9 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 
kabli 

45311000-0 

Wymiana nawierzchni drogowej 45100000-8 

4. Zamówienia częściowe (na etapie SIWZ) 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 

5. Zamówienia uzupełniające (na etapie SIWZ) 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 

 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej (na etapie 

SIWZ) 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. Zamawiający nie będzie udzielał zamówienia z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: 45 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: 

� termin wykonania robót – 27 miesięcy od  daty podpisania umowy, 

� okres zgłaszania wad – 18 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

2. Okres Rękojmi – 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu: 

1) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonali: 

a) co najmniej 2 roboty budowlane, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej 

długości co najmniej 20 000 mb w tym jedna robota budowlana o długości co najmniej 

15 000 mb, 

b) co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej 

długości co najmniej 10 000 mb w tym jedna robota budowlana o długości co najmniej 

7 000 mb,  

z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z tych kontraktów był realizowany w oparciu o warunki 

kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe 
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Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia 

Świadectwa Przyjęcia/Protokołu odbioru. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

− Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał w/w roboty budowlane. 

− W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna wiedza i 

doświadczenie. 

2) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, polegający na dysponowaniu: 

a. Kierownik zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy, niniejsza osoba musi posiadać 

następujące kwalifikacje: 

• wykształcenie wyższe, 

• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu inwestycjami budowlanymi, 

• doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednego zadania na roboty w sektorze 

środowiska w zakresie wodno-ściekowym realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC (lub równoważne przepisy międzynarodowe), o wartości nadzorowanych robót nie 

mniejszej niż 10.000.000,00 mln PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych), 

b. Kierownik budowy – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące 

kwalifikacje: 

• posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy / robót,  

• posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co 

najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej lub sieci 

wodociągowej o łącznej długości minimum 10 000 mb.  

• posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi  w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - 

Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, 

poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie 

budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

c. Kierownik robót sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – dysponują co najmniej 1 

osobą, która posiada następujące kwalifikacje: 

• posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik 

robót sieci wod.-kan., 

• posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi  w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 



Wniosek o dopuszczenie do udziału WOD 

 

Zadanie Nr V – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e,  
kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy. 
Nr ref.:  6/FS/2010 

6

wodociągowych i kanalizacyjnych,  wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane 

oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 

ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które 

uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika robót w zakresie budowy sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
d. Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – dysponują co najmniej 1 osobą, która 

posiada następujące kwalifikacje: 

• posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik 

robót konstrukcyjno-budowlanych,  

• posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo 

budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze 

zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 
e. Kierownik robót elektrycznych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada 

następujące kwalifikacje: 

• posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik 

robót elektrycznych,  

• posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

– bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz 

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 

ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 
f. Kierownik robót drogowych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada 

następujące kwalifikacje: 

• posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik 

robót drogowych,  

• posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – 

w ograniczonym zakresie, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz 

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 

ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

− Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami. 

− W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 

kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami 

potwierdzającymi ich wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz zakres wykonywanych 

czynności. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszego WOD; 

 

UWAGA: 

• Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez Kierownika budowy oraz Kierowników 

robót, z wyjątkiem przypadków gdy jest to zabronione przepisami Prawa Budowlanego oraz nie 

wyraża zgody na łączenie funkcji Kierownika Zespołu - Przedstawiciela Wykonawcy 

z Kierownikiem budowy lub Kierownikami robót. 

• Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących niż obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), 

• wskazane w pkt. 8.1.2) osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, 

gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i fachową znajomością języka polskiego 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, 

zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym 

a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy, 

 

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

polegający na:  

-  posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 

5.000.000,00 PLN, 

-  posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5.000.000,00 PLN 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

-   Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w w/w  

     wysokości i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

      związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę. 
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− W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 

ekonomiczna i finansowa. 

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; 

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

Ponadto Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego 

zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
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2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy 
przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;  

 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

 

3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 

dokumenty określone w pkt. 9.2. składa każdy członek konsorcjum. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 226, 

poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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UWAGA: 

A.  Zamawiający dołączył do niniejszej WOD w/w wzory załączników, które są materiałem 

uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako 

obowiązująca. Za treść wniosku o dopuszczenie oraz jego kompletność odpowiada 

Wykonawca. 

B. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to 

dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego 

bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu 

w Dzienniku Europejskim. 

 Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że; 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2)  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy pzp. 

9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8 niniejszego WOD zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

10. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 

gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

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

poświadczonym przez wykonawcę. 

 

10. Wadium (na etapie SIWZ) 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

500 000 PLN 

słownie: pięćset tysięcy złotych 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w walutach obcych. 
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3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U.2007.42.275.). 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być 

one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wymienione w pkt. 

10.10 i 10.11 niniejszego WOD: 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 

ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719 
 

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Pzp formach należy złożyć w oryginale 

wraz z ofertą.  

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert.  

8. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, lub 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na etapie SIWZ) 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z 

tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w Formularzu Oferty. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U.2007.42.275.). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany w SIWZ 

rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 

następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 

pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 

poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 

zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 

umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 

trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez 

zastrzeżeń. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 

stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy pzp. 
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11. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 Ustawy 

Pzp. 

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za 

należycie wykonane nastąpi z chwilą wydania świadectwa przejęcia/protokołu odbioru; 

2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu 

rękojmi.. 

 

12. Ograniczenie liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 

Jeżeli liczba ofert spełniających warunki udziału w  postępowaniu przekroczy ilość 5,   Zamawiający 

zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców,  którzy otrzymali największą liczbę punktów, wyliczoną 

według zasady opisanej w punkcie 13. 

 

13. Znaczenie oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu 

 

Warunki odnoszące się do właściwości Wykonawcy, ich znaczenie oraz sposób 

dokonywania oceny – zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu 

Numer 

warunku 

Warunki odnoszące się do właściwości 

wykonawcy 

Znaczeni

e 

Sposób dokonywania  

oceny 

 

1 

Wykonawca ubiegający się o 

udzielenie zamówienia powinien 

wykazać, że posiada wiedzę i 

doświadczenie, tj. wykazać, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał: 

a) co najmniej 2 roboty 

budowlane, polegającą na 

budowie kanalizacji sanitarnej o 

łącznej długości co najmniej 

20 000 mb w tym jedna robota 

budowlana o długości co najmniej 

15 000 mb, 

b) co najmniej 2 roboty 

budowlane, polegające na 

budowie sieci wodociągowej o  

łącznej długości co najmniej 

10 000 mb w tym jedna robota 

% Wykonawca, który wykaże się spełnieniem 

warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

w stopniu minimalnym tj. wykaże, ze 

wykonał 

a) co najmniej 2 roboty budowlane, 

polegającą na budowie kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości co 

najmniej 20 000 mb w tym jedna 

robota budowlana o długości co 

najmniej 15 000 mb, 

b) co najmniej 2 roboty budowlane, 

polegające na budowie sieci 

wodociągowej o łącznej długości co 

najmniej 10 000 mb w tym jedna 

robota budowlana o długości co 

najmniej 7 000 mb,  

 

– otrzyma 0 punktów. 

 

Za każdy następną robotę budowlaną, 

którą Wykonawca wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem 
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budowlana o długości co najmniej 

7 000 mb,  

 

 

wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym 

okresie, polegającą na: 

- (warunek 1) budowie kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości co 

najmniej 15 000 mb   - otrzyma 1 

pkt. 

-  (warunek 2) budowie sieci 

wodociągowej o długości co najmniej 

7 000 mb - otrzyma 1 pkt. 

Każde zadanie, które zostało 

zrealizowane według Warunków 

Kontraktowych FIDIC lub 

równoważnych warunków 

międzynarodowych – otrzyma 

dodatkowo 1 punkt. 

 

1. Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone, wg następującego 

wzoru: 

Ocena punktowa wniosku = (liczba otrzymanych punktów za 1-szy warunek x 70%) + (liczba 

otrzymanych punktów za 2-gi warunek x 30%). 

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 

określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali 

najwyższe oceny spełniania tych warunków. W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą 

liczbę punktów o kolejności w rankingu zadecyduje sumaryczna długość wybudowanych sieci 

(kanalizacji sanitarnej i wodociągowej). 

3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania 

o udzielenie zamówienia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi 

do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 

 

14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (na etapie SIWZ) 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny 

ofert:  

Kryterium:  cena -  waga 100% 

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium 

oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.  

4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 

100 pkt.  
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5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

cena [PLN] – waga 100% 

Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób: 

    Cena oferty najniższej 
Cena= --------------------------------------- x 100 

    Cena oferty badanej  
 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.  

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

15. Wniosek wspólny (WOD) 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.   Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w 

ppkt. 1. 

3.  Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ppkt. 1., została wybrana, zamawiający będzie 

żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.  Od momentu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

16. Sposób składania wniosków (WOD) 

1.  Informacje ogólne 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

2. Treść wniosku należy przygotować ściśle według wymogów określonych przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym wzorze Wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

3. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) wymienionych w aktualnych 

dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na pełnomocnictwie musi 

osobiści podpisać się osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

4. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 
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5. Wniosek, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 

nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

 

2.  Forma wniosku (WOD) 

1. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej. 

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

3. Wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

wniosek. 

4. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony wniosku były ponumerowane, ułożone w kolejności 

przedstawionej w pkt. 9.1 i 9.2 oraz spięte w sposób trwały. 

 

17. Miejsce, termin i sposób składania wniosków (WOD) 

1.  Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94,  

48-340 Głuchołazy, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

        do dnia:  01.09.2010 roku        do godz.:  11:00 

Jako termin złożenia wniosku będzie przyjęta data i godzina dostarczenia wniosku pod wskazany 

wyżej adres. 

2. Wniosek należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowania o udzielenie zamówienia na: 

Zadanie Nr V – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 

1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach 

Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy. 

 
 

18. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mają 

obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się 

drogą elektroniczną. 

2. Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawa Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za 

wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 

treścią. Zamawiający pracuje w od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 Wykonawcy 

zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:  

„Wodociągi” Sp. z o.o. JRP ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy. 
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4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

- Tadeusz Szeremeta, tel.  +48 77 452 77 37, fax. +48 77 452 77 35 

- Janusz Horodyski, tel.  +48 698 875 998, fax. +48 77 452 77 35 

 

19. Wykaz załączników do niniejszego wniosku (WOD) 

Załącznikami do niniejszego WOD są następujące wzory: 

Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1. Wzór Formularza Wniosku 

Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3a Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 5. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 5a Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

Załącznik nr 5b Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszego 

WOD. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 

wynikające ze złożenia wspólnego wniosku. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Kierownik Zamawiającego 

 

                                                                                  Dariusz Wór - Grech 


