Zarząd Powiatu w Piszu
_________________________________________________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zarząd Powiatu w Piszu na usługę bankową
związaną z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 854.054zł (słownie: osiemset
pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery zł 00/100)
CPV – 66.13.00.00–0 - usługi udzielania kredytu
Or.3432/8/07

STAROSTA PISKI
/-/ Andrzej Nowicki

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pisz, dnia 31 lipca 2007r.

I.

Informacje ogólne

1. Zarząd Powiatu w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę związaną z udzieleniem
przez bank kredytu długoterminowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej pzp.
3. Niniejsze zamówienie zakwalifikowane zostało do kategorii usług.
II. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego
kredytu w wysokości 854.054zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery zł 00/100),
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków Zespołu Szkół Nr 1
w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26, stanowiącego wydatek nie znajdujący pokrycia w planowanych
dochodach budżetu powiatu na 2007r.
CPV – 66.13.00.00–0 – usługi udzielania kredytu
2. Okres spłaty rat kapitałowych - 5 lat.
3. Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej.
4. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające w pełni wymagania określone w niniejszym SIWZ
oraz uwzględniające następujące wymogi:
a) środki

finansowe

zostaną

przekazane

jednorazowo,

na

konto

Zamawiającego

nr 69 9364 0000 2002 0840 0015 0001 w Banku Spółdzielczym Ruciane Nida oddział w Piszu
do 14 września 2007r.
b) karencja w spłacie rat kapitałowych do końca 2007r.;
c) karencja w spłacie odsetek - brak;
d) spłata kredytu następować będzie w równych ratach miesięcznych;
e) termin spłaty odsetek – miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca;
f)

ewentualna prowizja będzie zapłacona w dniu podpisania umowy;

g) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobrania opłat;
h) do obliczenia odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek. W przypadku, gdy ww. dzień będzie dniem
wolnym należy przyjąć wartość WIBOR 1M ustaloną kolejnego dnia roboczego.
5. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu
określonego w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 SIWZ;
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się
złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ;
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie
tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
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1.4 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
2.

W postępowaniu mogą brać udział banki posiadające koncesję.

3. Każdy z Wykonawców może zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z:
-

bilansem i sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce, deficycie za 2006r.;

-

uchwałą budżetową na 2007r.;

-

aktualnym sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce, deficycie;

-

prognozą sytuacji finansowej do końca okresu kredytowania;

-

uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o możliwości
spłaty kredytu,

celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego.
4. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące
dokumenty i oświadczenia:
1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [oświadczenie stanowi załącznik nr 2
do niniejszej SIWZ];
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Barbara Koprowska, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 16) – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia;
- Marzena Wójcik, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 24) – w sprawach procedury.
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2. Informacje udzielane są w godz. 7 ° - 15 °, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod
adres: Zarząd Powiatu w Pisz, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7 lub faksem pod nr tel. (087) 423-35-05
wew. 34.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż
na 6 dni przed terminem składania ofert.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi zawierać:
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1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ];
1.2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu określone w rozdziale IV SIWZ];
2. Dokumenty składające się na ofertę, wymienione w pkt 1, mogą być przedstawione w formie oryginałów
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i
Wykonawcy.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta

powinna

być

napisana

w

języku

polskim

i

podpisana

przez

osobę(y)

upoważnioną

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub
podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej
parafkę).
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one
identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
9. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert wspólnych.
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy z hasłem: „OFERTA – kredyt
długoterminowy”, zaadresowanej do Zamawiającego.
2. Oferty należy składać w poniedziałki w godz. od 8
do 8 sierpnia 2007r. do godz. 10

00

00

00

do 16 , od wtorku do piątku 7

30

do 15

30

nie później niż

w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz,

Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.
3. Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.
15

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 8 sierpnia 2007r. o godz. 10

w siedzibie Zamawiającego – Starostwo

Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 3.
5. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy.
IX.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Koszt kredytu stanowić będą:
a) odsetki liczone wg zmiennej stopy oprocentowania wg WIBOR 1M;
b) stała marża banku w wartości wyrażonej w ofercie banku;
c) ewentualna prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych w wartości zapisanej w ofercie.
X.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
1.1

Dla porównywalności oferty oprocentowanie kredytu (stopę kredytu) wg WIBOR 1M w ofercie należy
zapisać oprocentowanie z notowań z dnia 2 sierpnia 2007r.

1.2

Marża banku jest stałą wartością w okresie spłaty kredytu.
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1.3

Prowizję przygotowawczą wyrażoną w złotych.

1.4

Każda oferta będzie oceniana wg następującego wzoru:
CK = K O + P

gdzie:
CK

- cena kredytu

KO

- całkowite koszty spłaty oprocentowania

kredytu (odsetki obliczone

zgodnie z oferowanym

oprocentowaniem oraz ewentualne opłaty za przelew środków pieniężnych na konto Starostwa) przy
założeniu stawki WIBOR 1 M z dnia 2 sierpnia 2007r.)
P

- ewentualna prowizja przygotowawcza

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w PLN.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
najniższy cena ofertowa
cena oferty badanej

x 100pkt

XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców.
2. Wybrany Wykonawca będzie obowiązany odwrotnie przesłać na adres Zamawiającego:
1) regulamin banku;
2) projekt umowy uwzględniający specyfikę Zamawiającego oraz istotne warunki zapisane w SIWZ;
3) SIWZ oraz oferta Wykonawcy będą stanowić integralną część umowy.
3. Umowa będzie podpisana po uprawomocnieniu się przetargu w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
XII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI (od art. 179 do art. 183) ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony
prawnej".
XIII.Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.
XVI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
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XVII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający nie
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być
podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).
XIX. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XX. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

STAROSTA PISKI
/-/ Andrzej Nowicki

Załączniki:
1. formularz ofertowy
2. oświadczenie
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
- formularz ofertowy

……………………………………………..

…………………..…………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

OFERTA PRZETARGOWA
Ja niżej podpisany(a) działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

..................................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2007r. o udzielenie zamówienia ogłoszonego w ramach
przetargu nieograniczonego na usługę bankową związaną z udzieleniem kredytu długoterminowego w kwocie
854.054zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery zł 00/100) – oferuję:
1.

realizację usługi bankowej na warunkach opisanych w SIWZ oraz warunkach opisanych w ustawie Prawo
zamówień publicznych.

2.

Wyrażam zgodę na:
1) rozpoczęcie spłaty zaciąganego kredytu od dnia .......................... i rozłożenie spłaty kredyt ........... rat
2) postawienie transzy do dnia ......................................................................
3) spłata kredytu w wartościach i terminach zawartych w załączniku do SIWZ.

3.

Cenę kredytu, na którą składa się:
-

oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym:
 stawka WIBOR 1M na dzień ...................................., która wynosi ........................................................
 marża stała banku ...................................................................................................................................

Łączne oprocentowanie kredytu w okresie spłaty (WIBOR + marża), tj. ................................................... zł
-

prowizja banku ............... % kwoty kredytu tj. ..................................................................................... zł

-

koszty przelewu kredytu na konto lub inne koszty ............................................................................... zł

wyliczona zgodnie z SIWZ stanowi w dniu otwarcia ofert kwotę
................................................................................................................................................................... zł.
4. Oświadczam, że:
- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń do jej treści i że jest ona
wystarczająca do sformułowania oferty i treści umowy.
5. Ofertą niniejszą uważam się związany przez 30 dni.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
7. W przypadku unieważnienia postępowania zwracam się z prośbą o poinformowanie nas o kolejnym
postępowaniu.

……..………….………………………………………..

podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

Uwaga:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
- oświadczenie

………..……………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
przystępuję do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
ja niżej podpisany, reprezentuję firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w
odpowiednich dokumentach rejestrowych, w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu rejestrowanych przeze mnie firmy
oświadczam, że
1) spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, który brzmi:
Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, które brzmią:
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądowym, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowe;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienie na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2
lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą;

Miejsce i data ...............................................

...................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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