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Lubin, dnia 03.01.2017r. 

SPECYFIKACJA                          

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                 

do zapytania ofertowego 

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

na wykonanie termomodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.  

w ramach realizacji  projektu „Głęboka termomodernizacja budynków należących do 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne „ w Lubinie”. 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne”  
ul. Leszczynowa 27B,  59-300  Lubin 
tel./ fax  76/ 846 12 30  

      e-mail:  sekretariat@smpolne.lubin.pl 
 

NIP 6920000763                                               REGON 004042225 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, 
bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 
10 kwietnia 2015 r., zwanych dalej Wytycznymi. 

 b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy 

zarejestrowani jako pobierający Specyfikację oraz Wykonawcy , do których wysłano 

zapytanie ofertowe. Rejestracji należy dokonać na stronie internetowej zamawiającego 

smpolne.lubin.pl. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    CPV  71 00 00 00 - 8 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej  dla  termomodernizacji budynków mieszkalnych  na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie - zgodnie z opracowanymi audytami 
energetycznymi.   
Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania na kompleksowe wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla 9 budynków, zgodnie z poniższym wykazem.  

mailto:sekretariat@smpolne.lubin.pl


 

 2 

 

Wykaz obiektów i założenia wstępne do wykonania prac projektowych: 

a) Zadanie Nr 1 obejmuje budynki przy ul. Topolowej 2,4,6,8-22,58-80 
           przewidywany zakres prac: 

- inwentaryzacja stanu istniejącego 

- ocieplenie stropodachu,  

- demontaż istniejącego docieplenia i obróbek blacharskich z utylizacją odpadów, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 

- montaż obróbek blacharskich,  

- wykonanie opaski wokół budynku, 

- wymiana starych okien, 

– uwzględnienie zabezpieczenia ścian narażonych na porastanie glonów. 

b) Zadanie Nr 2 obejmuje budynki przy ul. Topolowej 54,56,82-100, Modrzewiowej 17-27 
przewidywany zakres prac: 
 

- inwentaryzacja stanu istniejącego 

- ocieplenie stropodachu,  

-demontaż istniejącego docieplenia i obróbek blacharskich z utylizacją odpadów, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych 

- montaż obróbek blacharskich,,  

- wykonanie opaski wokół budynku 

- wymiana starych okien, 

– uwzględnienie zabezpieczenia ścian narażonych na porastanie glonów.  

3. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie dla każdego z obiektów kompletnej 
dokumentacji w skład, której wchodzą następujące elementy: 

a) projekt budowlany z wytycznymi do BIOZ– w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w 
formie papierowego oryginału  

b) projekt wykonawczy – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego 
oryginału  

c) STWiOR – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału 
d) kosztorys inwestorski – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego 

oryginału  
e) przedmiar robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego 

oryginału  
f)  uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla budynków : Topolowa 2,4,6, 54,56 , 

Modrzewiowa 17-27. 
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4. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z  
obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu 
audyty energetyczne , niezbędne uzgodnienia, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje  
z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby 
budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W 
przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na 
konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe 
producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i 
jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości 
zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych 
parametrów technicznych i jakościowych. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  Do obowiązków wykonawcy należy zlecenie 
wykonania stosownie od potrzeb  map niezbędnych do prawidłowego wykonania prac 
projektowych. Koszty uzyskania  dokumentów ponosi wykonawca. Opracowana 
dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową należy opracować w 
formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na 
nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym – opracowania 
tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie * 
pdf, dodatkowo kosztorysy inwestorskie  i przedmiary robót w formacie *.ath.i * pdf -  w 
formie edytowalnej. 
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:                                                                                            
a) przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę  
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego;                                                     
b) sprawowanie nadzoru autorskiego;                                                                                      
Wykonawca będzie wykonywał nadzór autorski począwszy od dnia rozpoczęcia robót 
budowlanych, jednakże w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.           
c) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów     
w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie prac objętych opracowaniami.                                                                                          
6. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji  

jakości. 
                                                                                                                           
7.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA                                                                                              

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia -  w dniu podpisania umowy.                                           
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 30.06.2017r.   
                                          
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawca składa następujące dokumenty: 
a) w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę –    
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
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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 ofert; 

 c) w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę                    
aktualne zaświadczenie 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 nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

 d) wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - 
załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga wykonania w powyższym okresie minimum 2 
zadań polegających na dociepleniu budynków; 

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, z załączeniem  kserokopii uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 
wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,  a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do SIWZ; 

f) oświadczenie  oferentów  wnoszących  wspólną  ofertę,  że zobowiązania ich    co do 
oferty oraz do wykonania robót są solidarne; 

g)  w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – polisy 
lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej, wraz z  potwierdzeniem opłaty składek; 

 h) obiektywne,   potwierdzone   informacje  odnoszące   się  do  sytuacji  finansowej 
firmy – odpowiednie do formy opodatkowania (np: wysokość obrotów z okresu 3 lat  lub 
krótszego jeżeli firma  prowadzi  działalność w okresie  krótszym niż wcześniej wymieniony, 
bilans, PIT, CIT,   informację  banku,  w  której   potwierdza   się wielkość  posiadanych 
środków  finansowych lub zdolność kredytową oferenta etc.); 
 
i) oświadczenie, że wykonawca nie jest powiązany z beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniami przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
-uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
-posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
-pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,       
pełnomocnika; 
-pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 
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9.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

a. Zarejestrowany Wykonawca może w formie pisemnej – listownie, faksem lub 
mailem zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje zarejestrowanym 
Wykonawcom, którzy pobrali specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania,  

c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekaże 
niezwłocznie wszystkim zarejestrowanym Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia,  

d. Zamawiający ustala, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być 
przekazywane w formie pisemnej – listownie, faksem lub mailem, 

e. W imieniu Zamawiającego wyjaśnień i informacji dotyczących specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia udziela: 
Jolanta Stasina  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne”, ul. Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin                           
tel. 76 / 846 12 30 wew. 34 ,  e-mail:  sekretariat@smpolne.lubin.pl 

 
10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w  wysokościach:  
a) Zadanie Nr 1 obejmuje budynki przy ul. Topolowej 2,4,6,8-22,58-80 
     wadium w wysokości  3.500,00 zł słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100; 

b) Zadanie Nr 2 obejmuje budynki przy ul.Topolowej 54,56,82-100, Modrzewiowej 17-27 
     wadium w wysokości  3.500,00 zł słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100; 

     Wadium należy wpłacić  na  konto:  B.S. o/Lubin  34-86690001-0311-5518-2000-0001. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia  się oferenta, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy, na warunkach  określonych w ofercie. Wadium w takim przypadku 
przechodzi na rzecz Spółdzielni. Zwrot wniesionego wadium nastąpi po podpisaniu umowy.  

11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

a. Ofertę należy przygotować w języku polskim. 
b. Oferta winna być napisana w sposób czytelny. 
c. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

mailto:sekretariat@smpolne.lubin.pl
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d. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami Nr 2 i 3 
zostaną wypełnione według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w 
nich zmian przez oferenta. 

e. Oferta musi  spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

f. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń w imieniu oferenta. 

g. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być 
ponumerowane i podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. 
Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane i 
datowane przez osobę podpisującą ofertę.  

h. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
ono z dokumentów załączonych do niej. 
 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
a. Miejsce składania ofert:  

1) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” ul. Leszczynowa 27 B, 59-300 Lubin, drogą 
pocztową lub osobiście w sekretariacie. 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2017 r. o godzinie 1000. 
3) Oferta powinna być złożona w  zamkniętej  kopercie adresowanej do: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” ul. Leszczynowa 27 B, 59-300 Lubin z 
dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej 
na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Polne”.  

4) Koperta winna być opatrzona dokładnym adresem oferenta. W przypadku 
nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub przedterminowe otwarcie. 

5) Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona              
Wykonawcy. 

b. Miejsce otwarcia ofert:  
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Polne” ul. Leszczynowa 27 B, 59-300 Lubin – sala konferencyjna. 
2. Termin otwarcia ofert  19.01.2017 r. o godzinie 1015. 

 
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

a. Wykonawca określi cenę oferty brutto za realizację wybranego zadania ,  objętego 
przedmiotem zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

b. Zaproponowana przez Wykonawców cena jest ceną ryczałtową.  
c. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSOB OCENY OFERT 

a).Oferowana cena: 80 punktów. 

Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium oferowana cena, Zamawiający posłuży 
się wzorem matematycznym: 
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                oferowana cena minimalna brutto za zadanie 

Ilość Punktów = (----------------------------------------------------------------) x 80 pkt. 

              cena za zadanie brutto w rozpatrywanej ofercie 

     b). termin realizacji: do 31.05.2017r – 20 pkt. – maksymalna waga; 
                                     do 30.06.2017r -  15 pkt.; 
                                                                                                                                              

Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów w każdym zadaniu oddzielnie, z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 
16. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały 

ujęte w  załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - projekt umowy 
stanowiący integralną część specyfikacji - Załącznik Nr 4. 
Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie zawartej w wyniku prowadzonego 
postępowania.  

17. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
a) Zadanie Nr 1 obejmuje budynki przy ul. Topolowej 2,4,6, 8-22,58-80                                                      
b) Zadanie Nr 2 obejmuje budynki przy ul. Topolowej 54,56,82-100, Modrzewiowej 17-27.            
18.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.                                             
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.                                                                              
20. Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 
„złotych polskich - PLN”.                                                                                                                          
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.                                            
22. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców.                                        
23.Oferta musi być podpisana przez  osobę  upoważnioną do   reprezentowania  wykonawcy            
24.Kserokopie  dokumentów  muszą  być podpisane „ za zgodność  z  oryginałem”  przez         

upoważnione osoby.   
25. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 

będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w 
określonym terminie, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na 
podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. 
26. W toku badania ofert Zamawiający  może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.   
27.  Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania żadnej ważnej oferty 
spełniającej warunki udziału w postępowaniu w terminie określonym w punkcie 13 
niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający może dokonać wyboru dowolnego 
Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. 
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28. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym możliwe 

jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę 
punktów. 
29. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawców zamieszczając dodatkowo informację na swojej stronie internetowej. 
31. ZAŁĄCZNIKI:                                                                                                                                    

1. Formularz „OFERTA”-  załącznik nr 1 do SIWZ.                                                                                          
2. Wykazu wykonanych usług  - załącznik nr 2 do SIWZ.                                                                      
3. Wykazu osób odpowiedzialnych za usługę projektowania - załącznik nr 3 do SIWZ.                                    
4. Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.                                                                                              
5.  Audyty:                                                                                                                                              
a) Topolowa 2;                                                                                                                                             
b) Topolowa 4;                                                                                                                                            
c) Topolowa 6;                                                                                                                                           
d) Topolowa 54;                                                                                                                                        
e) Topolowa 56;                                                                                                                                          
f)  Topolowa 8-22;                                                                                                                                      
g) Topolowa 58-80;                                                                                                                                         
h) Topolowa 82-100;                                                                                                                                   
i) Modrzewiowa 17-27; 
 

 

 


