Kurznie, 2017-08-09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/GT/POIR/2017
na budowę hali produkcyjnej (montażowej) wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia
1. ZAMAWIAJĄCY:
GNIOTPOL TRAILERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stawowa 12
46-037 Kurznie
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie prac,
prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
3. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
ul. Powstańców 8, 47-316 Malnia, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, województwo opolskie
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej hali montażowej o powierzchni zabudowy około
2460 m2.
Ogólna charakterystyka obiektu:
Projektowany obiekt budowlany to wolnostojąca, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna (z
antresolą nieużytkową), dwunawowa hala montażowa. Wewnątrz hali znajdują się pomieszczenia
związane ściśle z technologią hali montażowej. Konstrukcja hali zostanie wykonana jako stalowa z
dachem płaskim zakończonym po obwodzie attyką.
Ogólny zakres prac objęty zamówieniem:
1. Roboty ziemne i fundamenty- budynek hali montażowej zostanie posadowiony na gruncie
rodzimym (nośnym) na głębokości 1,2m. Przewidziano posadowienie bezpośrednie w
postaci żelbetowych stóp fundamentowych z trzpieniami o różnych wymiarach w
zależności od przenoszonych obciążeń i lokalizacji po obrysie budynku.

2. Konstrukcja stalowa wraz z montażem- głównymi elementami nośnymi będą ramy
portalowe. Wymiary zewnętrzne obiektu po obrysie przyziemia to 33,98m x 72,35m a
wysokość w kalenicy (z uwzględnieniem świetlika dachowego łukowego) to 9,00m.
Wysokość attyki okalającej obiekt to 8,52m. Słupy główne w osiach zewnętrznych ‘A’ i ‘G’
zaprojektowane zostały z dwuteowników IPE400, słupy główne w osi ‘C’ z dwuteowników
IPE450, natomiast rygle dachowe wewnętrzne hali zaprojektowane zostały z
dwuteowników IPE360. Z uwagi na znaczne wielkości momentów zginających w narożach
ram (okapy i kalenica), zaprojektowano wzmocnienia narożne blachownicowe. Słupy
narożne, słupy zewnętrzne w osi ‘C’ i rygle szczytowe zaprojektowano z profili dwuteowych
IPE300, a słupy szczytowe z profili zamkniętych RK150x5. W ścianach szczytowych i
okapowych przewidziano konstrukcje pod bramy segmentowe, drzwi oraz okna.
Konstrukcje te wykonane powinny zostać z profili zamkniętych RP120x80x3. Połączenia, tj.
oparcie słupów na stopach, połączenia doczołowe słupów z ryglami, rygli w kalenicy, belek
głównych z drugorzędnymi oraz inne połączenia zaprojektowano jako śrubowe, skręcane
na budowie.
3. Poszycie ścian, dachu i naświetlenia- na obiekcie hali montażowej zaprojektowano dach
NRO – BROOF (t1) o kącie pochylenia 1,1 ̊ przekryty blachą trapezową T55x0,7, płytami z
piany poliizocjanurowej gr. 120mm oraz membraną dachowej PVC. Przekrycie dachowe
ma odporność ogniową RE15. Blacha trapezowa spoczywać będzie na płatwach i tężnikach
zimno-giętych. Na dachu przewidziano naświetla łukowe kalenicowe i połaciowe. Ściany
hali montażowej wykonane zostaną z płyt warstwowych z rdzeniem z piany poliuretanowej
gr. 120mm. Układ płyt pionowy. Mocowanie płyt do ryglówki ściennej za pomocą wkrętów
samowiercących w ilościach zgodnych z wytycznymi zawartymi w tabelach producenta
płyt. W hali przewiduje się montaż opraw zapewniających prawidłowe, równomierne
oświetlenie. Poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wytyczne zawarte w normie
PN-EN12464. Wartości średniego natężenia oświetlenia Em:
- Hala –300 lx
- Pomieszczenia socjalne/pomocnicze –200 lx
- Korytarze – 100 lx
Ograniczenie olśnienia: średnia graniczna luminancja opraw zastosowanych w
pomieszczeniach nie może przekraczać wartości 1000 cd/m2 przy kątach obserwacji 65
stopni i większych (wymaganie normy PN-EN 12464 ). Dobór opraw: stopień ochrony
opraw: IP20 oraz IP44 w strefach komunikacji, IP65 w pomieszczeniach technicznych.
4. Posadzki- posadzka na całej powierzchni hali magazynowej wykonana jako płyta betonowa
przemysłowa zatarta na gładko (gr. 20cm) z betonu, zbrojona siatkami zbrojeniowymi lub
stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilości 20-25kg/m3.
5. Pomieszczenia techniczne- narzędziownia
6. Instalacja pneumatyczna- o ciśnieniu 6-7 atm z 33 zaworami pneumatycznymi
zlokalizowanymi na słupach głównych konstrukcji
7. Instalacja elektryczna- budynek będzie zasilany z stacji transformatorowej będącej
własnością Inwestora. Z rozdzielni nN stacji transformatorowej wyprowadzić należy
wewnętrzną linię zasilającą 0,4kV i wprowadzić do rozdzielni głównej obiektu
zlokalizowanej na parterze. W rozdzielnicy przewiduje się zastosowanie zestawu aparatury
zabezpieczającej w wykonaniu modułowym. Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem
elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S, realizowane
poprzez zabezpieczenia wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie
różnicowym 30mA oraz wyłącznikami nadmiarowo- prądowymi lub bezpiecznikami
topikowymi.

8. Dostawa i montaż 24 sztuk drzwi i bram
Dostawa i montaż wyposażenia hali:
- kompresor powietrza (1 sztuka),
- zbiornik buforowy (1 sztuka),
- suwnice (2 sztuki),
- piec na olej opałowy (1 sztuka),
- pompa ciepła (1 sztuka),
- narzędzia w skrzyniach samojezdnych (kompletne)- 20 sztuk.
Podstawowe dane techniczne odnoszące się do maszyn i urządzeń planowanych do zakupu i
montażu znajdują się w załączniku nr 5- Specyfikacji technicznej. Dodatkowa dokumentacja
(rysunki i rzuty) jest dostępna na stronie internetowej www.gniotpol.pl
Dodatkowe informacje:
a). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa Zamawiającego tj.
projekt budowlany, opis techniczny, rysunki, wykaz prac, specyfikacja techniczna maszyn i
wyposażenia. Dokumentacja jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.
b). Oferenci zobowiązani są zapoznać się bezpośrednio z terenem realizacji budowy po uzgodnieniu
terminu wizyty i zapoznania się z dokumentacją oryginalną w siedzibie Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (nośnik CD) będzie do odbioru u Zamawiającego
przy wizytacji na terenie budowy.
c). Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
d). Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami
technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
4.1.

Główny kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)

1). Wykonanie (budowa) hali produkcyjnej:
Kod główny:
45000000-7 Roboty budowlane
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
Kody dodatkowe:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
44221300-8 Bramy
2). Dostawa wyposażenia hali:
42123400-1 Sprężarki powietrza
44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
44615000-4 Zbiorniki ciśnieniowe
42414210-6 Suwnice
44621200-1 Kotły grzewcze
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
42510000-4 Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia
chłodzące oraz maszyny filtrujące
42511100-2 Wymienniki ciepła
44622000-6 Układy odzyskiwania ciepła
44622100-7 Urządzenia do odzyskiwania ciepła
44512930-0 Skrzynki narzędziowe
44510000-8 Narzędzia
44512000-2 Różne narzędzia ręczne
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (REALIZACJI UMOWY):
Zakończenie robót oraz podpisanie Końcowego Odbioru Robót wraz z dostawą i montażem
wyposażenia planowany jest do 31 października 2017 roku.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z informacją zawartą poniżej, składając
oświadczenie – wypełniony załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W celu
uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczeni zostaną oferenci powiązani z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
1). uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2). posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3). pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4). pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5). pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób- ocena 0/1 na podstawie złożonego
oświadczenia.
II. Posiadają zasoby osobowe z uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub
czynności objętych całym niniejszym zamówieniem, dysponują potencjałem technicznym,
ekonomicznym, finansowym i zasobami ludzkimi odpowiednim do realizacji niniejszego
zamówienia we wskazanym zakresie i terminie składając wypełniony załącznik nr 3- Oświadczenie
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- ocena 0/1 na podstawie złożonego
oświadczenia.
III. Wymagane jest od Oferentów szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową, jak
również Zamawiający wymaga od Oferentów zapoznania się z przyszłym terenem budowy. W tym
celu Oferent powinien złożyć podpisany załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy o wizytacji na
placu budowy i zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją projektową- ocena 0/1 na podstawie
złożonego oświadczenia.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeń
Załącznik 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik 4 Oświadczenie Wykonawcy o wizytacji i zapoznaniu się z dokumentacją projektową
8. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi
według wagi punktowej:
a). Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 60 pkt,
b). Termin wykonania zamówienia - czas realizacji (określony w tygodniach) – 40 pkt,


Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

Pa = C min / Ca x 60 pkt, gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
C min - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.
 Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia- czas realizacji (liczony od dnia
podpisania umowy z Zamawiającym- określony w tygodniach) wg. poniższego wzoru:
Pa= T min / Ta x 40 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „termin wykonania zamówienia”,
T min- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,
Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”.

Termin wykonania zamówienia - deklarowany w ofercie okres realizacji całości zadania opisanego
w punkcie 4 od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót
liczony w pełnych tygodniach kalendarzowych. W związku z faktem, iż zakres prac będący
przedmiotem zamówienia jest przedmiotem projektu „Wdrożenie technologii produkcji
innowacyjnych, stalowych zestawów transportowych Ultra Light”, Zamawiający wymaga od
Wykonawcy współdziałania w czasie realizacji inwestycji tak, aby zostały zachowane wszystkie
przedstawione we wniosku o dofinansowanie działania i kroki wraz z ich terminami realizacji. W
związku z powyższym termin realizacji (wykonania) zamówienia nie może przekroczyć daty 31
października 2017 roku.
Opis sposobu obliczania ceny:
a). Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Oferenta cenę netto w PLN dla całości opisu
przedmiotu zamówienia w punkcie 4.
b). Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c). Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rżącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia i odbioru robót jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia. Mogą to między innymi być następujące koszty: dostawa i montaż maszyn i urządzeń,
wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, wykonania
wszelkich robót przygotowawczych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji
terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia placu budowy, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu
przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, wyjazdów zniszczonych podczas prowadzenia robót,
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również
wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
d) Ceną oferty jest kwota netto wymieniona w formularzu Oferty - załącznik nr 1,
e) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy stanowiącej załącznik nr 6.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do
zapytania ofertowego. Należy również dostarczyć podpisany załącznik nr 2 stanowiący
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wraz załącznikiem nr 3oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. Ponadto Oferent zobowiązany
jest do złożenia załącznika nr 4- oświadczenia o wizytacji i zapoznaniu się z dokumentacją
projektową.

10. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1.
Dokumenty wymienione powyżej powinny być złożone w wersji elektronicznej na adres email beata.rospond@gniotpol.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów (czytelny podpis i
pieczątka osoby/osób reprezentujących Oferenta).
2. Załączniki powinny być przygotowane ściśle według wymagań niniejszego zapytania
ofertowego oraz w oparciu o wzory dokumentów stanowiące załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Termin składania dokumentów: do dnia 24 sierpnia 2017 roku.
11. INFORMACJE NA TEMAT POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
W sprawach wyjaśnień, informacji dodatkowych i wizji lokalnej terenu prosimy na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia o kontakt ze wskazanymi poniżej osobami:
Pani Beata Rospond, e- mail: beata.rospond@gniotpol.pl, tel. 532 205 862.
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 roku elektronicznie na adres e-mail:
beata.rospond@gniotpol.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów.
12. DODATKOWE INFORMACJE I WARUNKI:
a). Oferenci zobowiązują się do wykonania inwestycji najpóźniej do dnia 31 października 2017 r.
b). Oferenci zobowiązują się do udzielenia rękojmi na pełen zakres zamówienia nie krótszej niż 12
miesięcy oraz gwarancji na pełen zakres zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy.
c). Oferenci zobowiązują się do związania z ofertą co najmniej do dnia 15 września 2017 roku.
d). W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn.
takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych
podanych w przedmiocie zamówienia.
e). W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
f). Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
g). Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego całość i nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
h). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
i). W przypadku nie wybrania Oferenta (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
j). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania dotyczącego
wyboru wykonawcy bez podania przyczyn na każdym etapie.
k). W terminie do 5 dni roboczych po terminie składania dokumentów, zostanie dokonana ocena
oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
l). O dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy
Oferenci, którzy złożyli ofertę.
ł). Zamawiający odrzuci w procedurze kwalifikacyjnej Oferenta, który przedstawi dokumenty:
- niekompletne,
- niepodpisane,

- niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
- nieposiadające wszystkich wymaganych załączników.
m). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w
przedmiotowym postępowaniu.
n). Z procedury oceny ofert sporządzany jest protokół postępowania, w wyniku którego podjęta
zostanie decyzja o wyborze Wykonawcy.
o). Zamawiający zastrzega sobie, zawiadamiając wszystkich Oferentów o:
- możliwości przedłużenia terminu składania dokumentów,
- unieważnieniu zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz
zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania,
- prawie do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Przez rażąco niską cenę Zamawiający rozumie cenę, której wartość będzie niższa niż
70% ceny średniej wyliczonej z cen wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu ofert. W
takim przypadku Zamawiający wezwie Oferenta w terminie 7 dni roboczych do udokumentowania
swoich wyjaśnień w sposób dający Zamawiającemu pewność, że jest on w stanie zrealizować
ofertę.
p). Zamawiający ze swojej strony zapewnia Kierownika Budowy.
13. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego i jest on integralną
jego częścią. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z jej treścią i warunkami. Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy i jej warunków.
2. Zamawiający nie przewiduje w ramach zawartej umowy udzielania zamówień uzupełniających.
3. Dopuszczalne warunki zmian zawartej umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Warunki te zostały określone w §16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy, w szczególności w zakresie terminu
realizacji oraz przedmiotu zamówienia, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o
dofinansowanie, zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą.

Załącznik 1 Formularz oferty
Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeń
Załącznik 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik 4 Oświadczenie Wykonawcy o wizytacji i zapoznaniu się z dokumentacją projektową
Załącznik 5 Specyfikacja techniczna
Załącznik 6 Wzór umowy

