ZAMAWIAJĄCY:
Starostwo Powiatowe w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Or.3421/3/09

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
CPV – 64.20.00.00-8 – usługi telekomunikacyjne
64.21.00.00-1 – usługi telefoniczne i przesyłu danych
64.21.10.00-8 – publiczne usługi telefoniczne

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206.000€

ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA PISKI
mgr Andrzej Nowicki

Pisz, dnia 31 marca 2009r.

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Starostwo Powiatowe w Piszu zwane dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę telekomunikacyjną, zgodnie z wymogami określonymi w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
1. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej pzp.
2. Niniejsze zamówienie zakwalifikowane zostało do kategorii usług.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem

zamówienia

są

usługi

telefoniczne

w

zakresie

zapewnienia

ruchu

wychodzącego

i przychodzącego, które powinny zapewniać:
1. Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową w postaci;
a. jednej linii cyfrowej ISDN PRA 15B+D
b. 200 numerów DDI,
2. Realizacje połączeń;
a. lokalnych i strefowych
b. międzystrefowych
c. międzynarodowych
d. do sieci komórkowych
e. zapewnienie transmisji faxu
f. przekierowanie połączeń
g. prezentacje numeru
h. automatyczny wybór prefixu operatora
i. połączenia bezpłatne do służb niosących pomoc posiadających numery skrócone, tj. 112, 997,
998, 999 i inne
j. automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800, 0-801, 0-804 i inne oraz linie informacyjne
3. Usługa będzie świadczona u Zamawiającego tj. 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1.
4. Nieprzekraczalny czas rozpoczęcia świadczenia usługi od dnia 1 maja 2009r.
5. Wykonawca wykona usługę wg poniższych kryteriów, które stanowią wymagania minimalne:
a. Usługa telekomunikacyjna musi mieć charakter powszechny i powinna być świadczona w
zgodzie z obowiązującymi przepisami,
b. Usługa nie może być świadczona z użyciem technologii alternatywnych np. VoIP, numery
dostępowe, bramki GSM, łącza bezprzewodowe,
c. Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego,
d. Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne;
e. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjacje połączeń,
f. Obliczanie cen połączeń z dokładnością do 0,01 zł,
g. Brak opłat za połączenia niezrealizowane,
6. Sporządzanie i dostarczanie Zamawiającemu szczegółowych wykazów realizowanych na jego rzecz
usług telekomunikacyjnych w formie bilingu na płytach CD (bezpłatnie) razem z fakturą, za dany okres
rozliczeniowy, ew. udostępnienie wykazu bieżących i archiwalnych połączeń poprzez strony www,
7. Integrację usługi z istniejącą u Zamawiającego „grupą biznesową”
8. Bezpłatne, okresowe przeglądy stanu technicznego pracy dostarczanych łączy oraz sprawdzanie
parametrów łączy poprzez ich pomiary i usuwanie usterek,
9. Pomoc techniczna (obejmująca eliminowanie usterek, nieprawidłowości w pracy łączy, usuwanie
awarii). Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię lub usterkę uniemożliwiającą korzystanie z usług
telekomunikacyjnych w czasie nie dłuższym niż 8 h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje działanie usługi będącej przedmiotem zamówienia w wymiarze 99,9% liczby
godzin w miesiącu kalendarzowym.
Do kalkulacji cenowej należy przyjąć następującą konfigurację połączeń, oraz ich czas. Cena ofertowa
musi obejmować całkowitą cenę jaką poniesie Zamawiający w związku z realizacją kontraktu przez okres
trwania umowy (36 miesięcy) wyliczoną na podstawie orientacyjnych danych miesięcznych przedstawionych
poniżej:
 połączenia lokalne i strefowe : ~ 150h
 połączenia międzymiastowe : ~ 38h
 połączenia międzynarodowe : ~ 1h
 połączenia do sieci komórkowych : ~ 22h
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji – 24 m-ce od dnia podpisania umowy.
-2-

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego
zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1
pkt 1.1, 1.2 SIWZ.
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 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.
1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp.
2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać
wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także
złożyć wymagane dokumenty.
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Niespełnienie

chociażby

jednego

z

w/w

warunków

skutkować

będzie

wykluczeniem

wykonawcy

z postępowania.
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, 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 ustawy Prawo zamówień
publicznych [zawarte jest na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ].
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru (przedsiębiorców telekomunikacyjnych) prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 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.
2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty
wymienione w ppkt 1.1, 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny
dokument.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać:
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 V 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.
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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. Oferty Wykonawcy, którzy
dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się
o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
9. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert wspólnych.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, wewnętrzna opisana adresem Wykonawcy, zewnętrzna z hasłem:
„Przetarg na usługę telekomunikacyjną”, zaadresowana do Zamawiającego. Dokumenty powinny być
złożone w kopercie wewnętrznej.
30

2. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od 7
godz. 10

00

30

do 15

nie później niż do 8 kwietnia 2009r. do

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.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 8 kwietnia 2009r. o godz. 10

30

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
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, na podstawie:
koszty łącznie netto + wartość podatku VAT = wartość oferty brutto
Ceną jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty:


cena za wykonanie zamówienia - 100% (dotyczy oceny przez jednego członka komisji):
najniższa cena ofertowa brutto
cena oferty badanej brutto

x 100pkt

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE
O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Marzena Wójcik, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 24) – w sprawach procedury;
- Dariusz Rakowski, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 54) – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
3

3

2. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7 ° - 15 ° z wyjątkiem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy.
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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: Starostwo Powiatowe w Pisz, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7 lub faksem pod nr (087) 423-35-05
wew. 34. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania czytelnego
faksu.
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.
XII. 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.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczenia istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy, a mianowicie:
a) nazwa, adres i siedziba dostawcy usług – wykonawcy;
b) świadczone usługi, dane o ich jakości, w tym o czasie oczekiwania na przyłączenie do sieci lub terminie
rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych;
c) zakres obsługi serwisowej;
d) dane szczegółowe dotyczące cen, w tym pakietów cenowych oraz sposoby uzyskania informacji o
aktualnym cenniku;
e) świadczenia finansowe Wykonawcy na rzecz Zamawiającego zgodnie z pkt XI SIWZ. Na kwotę
określoną j.w. Zamawiający wystawi, co miesiąc fakturę VAT, z terminem płatności 30 dni;
f)

czas trwania umowy oraz warunki rozwiązania umowy;

g) wysokość

kar

umownych

w

przypadku

niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

usługi

telekomunikacyjnej;
h) tryb postępowania reklamacyjnego;
i)

informacje o możliwościach rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego, sądu powszechnego z siedzibą właściwą dla zamawiającego;

j)

postanowienie o treści: zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego; zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego postanowienia
jest nieważna;

k) postanowienie o treści: w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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 tych okolicznościach: w tej
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sytuacji wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy;
l)

wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie
przewidzianej obowiązującym prawem zbyć ani ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy;

m) prace wykonywane będą w sposób

zapewniający bezprzerwową łączność telefoniczną na

dotychczasowych warunkach;
n) zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów (przez Zamawiającego)
związanych z rozbudową infrastruktury, o ile zajdzie taka potrzeba w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia publicznego;
o) zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie.
XIV. 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 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej".

Załączniki:
1.
2.

formularz ofertowy
oświadczenie
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
- formularz ofertowy

……………………………………………..

…………………..…………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

Starostwo Powiatowe w Pisz
Pl. Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszonym w dniu 31 marca 2009r.,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę telekomunikacyjną, oferujemy realizację
przedmiotu zamówienia za kwotę łączną w wysokości:

cenę brutto ………………………..……............................................................................................. zł
słownie ...................................................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości ...........% wynosi............................................................................................. zł
(słownie: ................................................................................................................................................................)
cenę netto …………............................................................................................................................................. zł
(słownie: ................................................................................................................................................................)
LP

1
1
2

Nazwa opłaty

2

3

Jednorazowy koszt
uruchomienia usług
Opłaty pozostałe

xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
ISDN
15B+D

3

Abonament
miesięczny za

4

Miesięczna opłata
za dzierżawę DDI
Miesięczna opłata
za przynależność
do Bizbes Grupy

5

Ilość
numerów

DDI

Wartość netto
jednego
abonamentu
usług

4

Ilość
miesięcy
realizacji

Wartość netto
w okresie
realizacji (zł)
[4 x 5 x 6 ]

VAT
(%)

Wartość w okresie
realizacji brutto (zł)

6

7

8

9

5

xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxx

1

24

200

24
24

RAZEM OPŁATY

KOSZTY POŁĄCZEŃ
Lp

Rodzaj połączenia

Cena za
1 min.
połączenia
netto (zł)

Ilość
szacunkowa
czasu
połączeń
( min./m-c)

Wartość netto
(zł/m-c)
[3x4]

Ilość
miesięcy

Wartość
w okresie
realizacji
netto (zł)
[5x6]

VAT
(%)

Wartość w okresie
realizacji brutto (zł)
[ 7 + 7x8 ]

3

4

5

6

7

8

9

1
1

2
Lokalne i
strefowe

2

Międzystrefowe

24

3

Międzynarodowe

24

4

Sieci komórkowe

24

24
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5

do wszystkich
sieci
Połączenia w
ramach Biznes
Grupy
RAZEM KOSZT POŁĄCZEŃ

24

CENA CAŁKOWITA BRUTTO [OPŁATY + POŁĄCZENIA] ( zł )

Uwagi dot. wypełnienia formularza:
1.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.

2.

Cena oferty, której definicja wynika z ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), dotyczy
całości wykonania zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.

3.

Cena za przedmiot zamówienia powinna wynikać z kalkulacji własnej Wykonawcy. Wykonawca podaje cenę oferty
według schematu w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. W poz. „opłaty pozostałe” należy
umieścić wszystkie pozostałe koszty nie uwzględnione w formularzu

jakie poniesie Zamawiający w trakcie

obowiązywania umowy.
4.

Ceny w poszczególnych pozycjach Formularza powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

-

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
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 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
(zgodnie z art. 24 ust. 1)

Składając ofertę w przetargu nr:
Or.3421/3/09 z dnia 31 marca 2009r. – na usługę telekomunikacyjną

oświadczamy, że
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego
postępowania.
2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (*) lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

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

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

(*) niepotrzebne skreślić
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