ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WĄGROWIEC
62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74
TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077
Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451
NIP:

766-10-15-232 internet: http://www.zozwagrowiec.internetdsl.pl

Zamówienia Publiczne: TEL/FAX: (067)26-81-527; e-mail: zampub@zozw.internetdsl.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Przedmiot zamówienia

Dzierżawa pomieszczeń

Termin składania ofert

30.06.2015 r. godz. 10.00

Klasyfikacja CPV

70.00.00.00-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

Części zamówienia

nie

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Wartość zamówienia

Poniżej 30.000 euro

Publikacja

nie

Podstawa

Art. 4 ust. 8 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zmianami)

Numer sprawy

ZOZ/ZP/ZO/04/6/2015

Kontakt

Krzysztof Woźniak (tel/fax 067-2681527); zampub@zozw.internetdsl.pl lub
k.wozniak@zozw.internetdsl.pl
Część I: Instrukcja dla Wykonawców
Zawartość
Część II: Formularz oferty

Data opracowania

23.06.2015 r.

Aktualizacja

n/d

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE
1.

Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 74
62-100 Wągrowiec
NIP: 766-10-15-232
REGON: 000306638
KRS: 0000053924
Email: szpital@wagrowiec.pl
WWW: www.zozwagrowiec.internetdsl.pl

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na
podstawie Art. 4 ust. 8 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zmianami)
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom
określonym w zaproszeniu do składania ofert
5. W związku z sytuacją określoną w pkt. 3-4 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany opisu przedmiotu zamówienia
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z
najlepszymi oferentami
8. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,
jawności, przejrzystości i równego dostępu.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zespołu Opieki Zdrowotnej do zawarcia umowy.
10. Postępowanie prowadzi się w języku polskim
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.

ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa pomieszczeń budynku o łącznej powierzchni 19,85m2 z
przeznaczeniem na prowadzenie kiosku, bufetu, sklepiku, itp.
2. Dane techniczne charakteryzujące obiekt:
- budynek parterowy z dachem płaskim
- konstrukcja ścian cegła silikatowa gr. 38 cm otynkowane
- strop – płyty kanałowe
- pokrycie dachu – papa
- stolarka drewniana
- kominy - cegła ceramiczna
3. Budynek posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną
4. Powierzchnia użytkowa – 19,85m2.
5. Kubatura – 207,94m3.
6. Ilość kondygnacji 1
7. Lokal do zagospodarowania od zaraz
8. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy
9. Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia rachunku na konto Zamawiającego
10. Proponowana cena minimalna: 11,00 zł brutto /metr powierzchni. Ogółem: 11,00 zł brutto x 19,85m2 =
218,35 zł/m2
1.

ROZDZIAŁ III: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówieni

2.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać podmioty którzy zalegają z płatnościami na rzecz
Urzędu Skarbowego lub zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na
rzecz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

ROZDZIAŁ III: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 (skan lub kserokopię)
2. Oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 (skan lub kserokopię)
3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
(skan lub kserokopię)
4. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON (skan lub kserokopię)
5. Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP (skan lub kserokopię)
ROZDZIAŁ IV: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1.
2.
3.

Ofertę prosimy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie
nieścieralnym atramentem.
Oferty można składać:
a) elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na poniższy adres:
zampub@zozw.internetdsl.pl
Lub
b) w wersji papierowej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdział I pkt. 1.
W terminie: do dnia 30.06.2015 r. godz. 10.00

4.

Ofertę prosimy oznaczyć następująco:
a) Elektronicznie - w tytule wiadomości wpisać: ZO/04/6/2015
b) Papierowo – na kopercie: Oferta – wynajem budynku

5.
6.

7.

8.

Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Zamawiający informuje że oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.) rozumie się nie
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących nazwy firmy, adresu, ceny, terminu wykonania, warunków płatności.
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 4 z dodaniem słów „Materiały poufne”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty

ROZDZIAŁ V: SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY, OCENA OFERT
1.
2.
3.

Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia (Rozdział II)
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich PLN dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w zaproszeniu
z najwyższą zaoferowaną ceną. Cena zaoferowana nie może być niższa od ceny minimalnej.

ROZDZIAŁ VI: OSOBA DO KONTAKTU
a) Strona formalna: Krzysztof Woźniak – Spec. ds. Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 do 14.00; tel/fax (0-67)2681527 (email: zampub@zozw.internetdsl.pl;
k.wozniak@zozw.internetdsl.pl);
b) Strona techniczna wizja lokalu: Artur Skrętny – Kierownik Sekcji Techniczno-Gospodarczej, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00; Tel/fax (0-67)2685076
ROZDZIAŁ VII: PROJEKT UMOWY

Numer

ZOZ/04/6/2015

Zawarta

……………………….

pomiędzy:
………………………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez :
…………………………………………
zwanym w dalszej części umowy DZIERŻAWCĄ
a Zespołem Opieki Zdrowotnej 62-100 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, reprezentowanym przez:
Rafał Spachacz - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM
1.
2.

3.
4.
5.
6,
1.

2.

1.
2.

1.

§1
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do użytkowania budynek po byłej chlorowni i udostępnia
Dzierżawcy dostęp do pomieszczenia socjalnego oraz toalety.
Dane techniczne charakteryzujące obiekt:
- budynek parterowy z dachem płaskim
- konstrukcja ścian cegła silikatowa gr. 38 cm otynkowane
- strop – płyty kanałowe
- pokrycie dachu – papa
- stolarka drewniana
- kominy - cegła ceramiczna
Budynek posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
Powierzchnia użytkowa – 19,85m2.
Kubatura – 207,94m3.
Ilość kondygnacji 1
§2
W związku z dzierżawą budynku po byłej chlorowni Szpitala ZOZ w Wągrowcu Wydzierżawiający
zobowiązuje się zapewnić odpłatnie Dzierżawcy świadczenia dodatkowe w postaci:
a) dopływu wody
b) energii elektrycznej
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do montażu systemu podlicznikowego w zakresie dostaw
energii elektrycznej oraz wodociągowej w terminie - od dnia rozpoczęcia dzierżawy
§3
Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz
dzierżawny w wysokości ……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).
Koszty energii elektrycznej oraz wody zostaną rozliczone wg aktualnie obowiązujących cen rynkowych
na podstawie wskazań systemu podlicznikowego.
§4
Strony postanawiają, że czynsz dzierżawny będzie płatny na podstawie faktury wystawionej przez
Wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia na
wskazane przez Wydzierżawiającego konto bankowe lub w kasie Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Wągrowcu

Zobowiązania z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz wody zostaną rozliczone na podstawie faktur
wysławionych przez Wydzierżawiającego po otrzymaniu rachunków wystawionych przez dostawców
w/w mediów z terminem płatności do 14 dni
3. Częstotliwość wystawienia faktur za zużycie energii elektrycznej i wody uzależniona będzie od
zbiorczych odczytów przeprowadzanych dla ZOZ w Wągrowcu.
§5
Wydzierżawiający gwarantuje niezmienność stawek określonych w par 3 pkt. 1 przez okres obowiązywania
umowy za wyjątkiem nadzwyczajnej zmiany stosunków powodującej, że spełnianie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego
strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków takiej
jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii, itp.
§6
1. Dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z
zasadami prawidłowej gospodarki, całkowicie na własny koszt.
2. Dzierżawca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu dzierżawy w sposób odpowiadający jego
właściwościom i przeznaczeniu.
3. Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy innej
osobie do używania, ani też poddzierżawiać
§7
1. Dzierżawca w okresie obowiązywania umowy na własny koszt dokona napraw bieżących, konserwacji i
przeglądów wymaganych Art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane
2. Protokoły z dokonanych przeglądów dzierżawca niezwłocznie po dokonaniu przeglądu dostarcza do
Sekcji Techniczno- Gospodarczej ZOZ w Wągrowcu
3. Wszelkie zmiany konstrukcyjne i budowlane dotyczące przedmiotu dzierżawy wykonywane będą za
porozumieniem stron.
§8
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie
niepogorszonym - poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
§9
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia …………. do dnia….
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca w którym
wypowiedzenie zostało złożone
3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca zalega z zapłatą czynszu dzierżawnego za 2 pełne okresy płatności
lub dopuszcza się naruszeń innych istotnych postanowień umowy lub wykonuje usługi na własny
użytek bez uzyskania wcześniejszej zgody Wydzierżawiającego
§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejsca
położenia dzierżawionej nieruchomości.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, a dotyczących jej przedmiotu,
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2.

WYDZIERŻAWIAJĄCY

DZIERŻAWCA

CZĘŚĆ II - FORMULARZ OFERTY: ZAŁĄCZNIK NR 1
.......................................................
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Firmy
(przedsiębiorcy)

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko:
Osoba upoważniona do
kontaktów z Zamawiającym
dot. zamówienia:

telefon/fax:
e-mail:
Miejscowość:

Oferta sporządzona
Data:
Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdział II, za kwotę: (cena nie może być niższa od
ceny minimalnej podanej przez Zamawiającego)
1

Cena jednostkowa
brutto za 1 m2

2

x 19,85 m2

3

Cena ogółem brutto
(pkt. 1 x pkt. 2)
Wpisać
odpowiednio:
TAK lub NIE

Warunek / Oświadczenie / Dokument

l.p.

1

oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń

2

spełniam wszelkie niezbędne warunki określone w Rozdział III pozwalające ubiegać się o
zamówienie i nie znajduje się w sytuacji wykluczającej z uczestnictwa w postępowaniu

3

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zagospodarowania
budynku będącego przedmiotem zamówienia z własnych środków

Do powyższej oferty załączam:
1
2

………………………………….
Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2
.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli
reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w
odpowiednich dokumentach oświadczam, że:
1.
2.
3.

4.

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ponadto, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
______________________________________________________________________________________
Pouczenie:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego
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
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, 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 skarbowego
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, 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 skarbowego
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 przeciwko środowisku, 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 skarbowego
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 przeciwko środowisku, 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 skarbowego
7.
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 przeciwko środowisku, 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 skarbowego
8.
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
9.
wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia sie wyroku
10. wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub
osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1.
2.
3.
4.
5.

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w
celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych
Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji
nie wnieśli wadium (jeżeli przewidziano w ogłoszeniu oraz SIWZ złożenie wadium) do upływu terminu składania
ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

