
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

15-01-2020

Termin składania ofert

31-01-2020

Numer ogłoszenia

1225741

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę na wykonanie zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego - ul. Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. Opolskie.
2) Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 14:00
3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
4) Oferta musi zawierać co najmniej:
• nazwę i adres składającego ofertę (ewentualnie partnera wiodącego, reprezentującego występujących wspólnie
wykonawców),
• ofertę cenową, tzn.: oferowane ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie danej części zamówienia (przy czym
dopuszcza się złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia);
• termin wykonania danej części zamówienia, to jest termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji danego zadania
(maksymalnie 2 miesiące z okresu od 15 marca do 31 października – oferty nie spełniające tego warunku zostaną
odrzucone);
• upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania danego podmiotu, o ile nie wynika to z innych
dokumentów, przedłożonych przez wykonawcę;
• oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO;
• oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, do którego prowadzi wybór oferty oraz wyszczególnienie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i wartość bez kwoty podatku (nieprzedłożenie w ofercie
przedmiotowego oświadczenia będzie oznaczało, że u Zamawiającego nie powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług);
• wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;
oraz następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:
• oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, to jest oświadczenie że wykonawca:
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia, posiada niezbędny potencjał
techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty.
• oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
5) Oferta, wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli
wykonawcy.
6) Oferta musi mieć formę pisemną, zapewniającą pełną czytelność jej treści i musi być sporządzona w języku polskim.
Wszystkie złożone w ofercie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone na język
polski.



7) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami, oznaczona „„Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14,
Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” –
zadania 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Projektu – „nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu”, może zostać złożona: osobiście lub
pocztą.
Więcej informacji w Zapytaniu ofertowym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrian Knapiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(tel. 693-672-782; e-mail: adrianknapiak@smstrzelce.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przeprowadzeniem termomodernizacji sześciu budynków
wielorodzinnych położonych na terenie miasta Strzelce Opolskie, stanowiących sześć niezależnych zadań.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Miejscowość: Strzelce Opolskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
zlokalizowanych pod następującymi adresami w obrębie Strzelce Opolskie:
(zadanie nr 1) – ul. Kupiecka 4 działka nr 2017/1.
(zadanie nr 2) – ul. Krakowska 51 działka nr 1930/4:
(zadanie nr 3) – ul. Krakowska 55 działka nr 5052/2, 5053/1;
(zadanie nr 4) – ul. Krakowska 57 działka nr 5052/2, 5053/1;
(zadanie nr 5) – ul. Krakowska 59 działka nr 5052/2, 5053/1;
(zadanie nr 6) – ul. Krakowska 63 działka nr 5052/2, 5053/1

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przeprowadzeniem termomodernizacji sześciu budynków
wielorodzinnych położonych na terenie miasta Strzelce Opolskie. Zakres poszczególnych części zamówienia:
(zadanie nr 1) – w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem, wymiana istniejącej stolarki
drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV, wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED;
(zadanie nr 2) – w szczególności: ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z
cokołem, wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV, wymiana drzwi zewnętrznych
starych, drewnianych na nowe, wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED;
(zadanie nr 3) – w szczególności: ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z
cokołem, wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na nowe, wymiana istniejących źródeł na
oprawy ze źródłem LED;
(zadanie nr 4) – w szczególności: ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z
cokołem,
wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV, wymiana istniejących źródeł na oprawy
ze źródłem LED;
(zadanie nr 5) – w szczególności: ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z



cokołem, wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV, wymiana istniejących źródeł
na oprawy ze źródłem LED;
(zadanie nr 6) – w szczególności: ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z
cokołem (powierzchnia ocieplenia: 931 m2 część wspólna, 14 m2 lokal usługowy), wymiana istniejącej stolarki
drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV, wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED;
Zakres zamówienia obejmuje również: sporządzenie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego wraz z uiszczeniem opłat z tego tytułu, w przypadkach gdy będzie to wymagane; wykonanie
wymaganych prawem i określonych w ZO (w specyfikacji technicznej): badań, prób i pomiarów; wywóz i
zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania.
Na każde z sześciu zadań (części) zostanie zawarta oddzielna umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość
zadań (części). 
Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Zapytaniu ofertowym

Kod CPV

45443000-4

Nazwa kodu CPV

Roboty elewacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy.
Każde z sześciu zadań, stanowiących poszczególne części zamówienia należy wykonać w czasie maksymalnie do 2
miesięcy w okresie od od 15 marca do 31 października 2020 r. 
Realizacja każdego z zadań częściowych będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przygotowanym
przez danego wykonawcy po zawarciu umowy

Załączniki

Wzory formularzy (docx)
Wzory formularzy (pdf)
Załączniki (przedmiar, specyfikacja techniczna)
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży stosowne oświadczenie oraz wykaże że wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat, co najmniej:
a) w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia (jedno zadanie) – jedną robotę budowlaną w zakres której
wchodziło wykonanie ocieplenia elewacji budynku wielorodzinnego, co najmniej dwukondygnacyjnego z minimum 20
mieszkaniami, 
b) w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną ale mnie niż pięć części zamówienia (2-4 zadań) – jedną robotę
budowlaną, w zakres której wchodziło wykonanie ocieplenia elewacji dwóch budynków wielorodzinnych, każdy co
najmniej dwukondygnacyjny z minimum 20 mieszkaniami lub ewentualnie dwóch robót budowlanych z których każde
zawierało zakres jak wyżej realizowany w tym samym okresie, nie dłuższym niż 12 miesięcy,
c) w przypadku złożenia oferty na więcej niż cztery części zamówienia (5-6 zadań) – jedną robotę budowlaną, w zakres
której wchodziło wykonanie ocieplenia elewacji trzech budynków wielorodzinnych, każdy co najmniej
dwukondygnacyjny z minimum 20 mieszkaniami, lub ewentualnie trzech robót budowlanych z których każde zawierało
zakres jak wyżej, realizowany w tym samym okresie, nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Potencjał techniczny

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1416430
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1416429
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1416428
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1416427


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową
realizację zamówienia.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży stosowne oświadczenie że posiada niezbędny potencjał techniczny
umożliwiający realizację zamówienia (zadania lub zadań na które złożył ofertę)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży stosowne oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (zadania lub zadań na które złożył ofertę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży stosowne oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (zadania lub zadań na które złożył ofertę)

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy, w rozumieniu wyjaśnień do zapisu pkt. 6.5.2 ppkt.
20 Wytycznych
2. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto, w przypadku
urzędowej zmiany stawki podatku VAT 
3. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie zakresu robót, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom.
4. Dopuszcza się możliwość przesunięcia rozpoczęcia robót, niemniej czas wykonania danego zadania to maksymalnie 2
miesiące, a maksymalny możliwy termin zakończenia to 31 października 2020 roku.
5. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn konieczności jego
przedłużenia, o ile będą one miały rzeczywisty wpływ na dotrzymanie tego termin, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny konieczności przesunięcia terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z
powodu technologii wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Umowy albo
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, nie zawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć przed
podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne,
niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe
wykonanie umowy, którego zaistnienia jak i skutków nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy
zachowaniu należytej staranności).
6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w specyfikacji technicznej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby



zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych
ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie zapisów ust.
5, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 6 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz innymi stosownymi
informacjami, w szczególności precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania,
propozycjami zmian, itp.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 15
dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
9. Zamawiający zobowiązany jest rozpatrzeć złożony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym wspólnie
uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotować stosowne zmiany Umowy. 
10. Jeżeli Zamawiający uzna, że wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazując Wykonawcy stosowne uzasadnienie.
11. Zmiana umowy, w szczególności termin zakończenia realizacji umowy, będzie możliwa tylko o ile Zamawiający
uzyska zgodę Instytucji Zarządzającej projektem dofinansowania, jeżeli taka zgoda będzie wymagana.
12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany Umowy, następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta zawierająca: nazwę i adres składającego ofertę, ofertę cenową i termin wykonania.
2) Upoważnienie osób które podpisały ofertę do reprezentowania, o ile nie wynika to z przedłożonych dokumentów,
3) Oświadczenie, że: wykonawca wykona zamówienie w wymaganym terminie;
4) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO;
5) (jeżeli zasadne) Oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, do którego prowadzi wybór oferty oraz wyszczególnienie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i wartość bez kwoty podatku (nieprzedłożenie w
ofercie przedmiotowego oświadczenia będzie oznaczało, że u Zamawiającego nie powstaje obowiązek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług);
6) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zawierający:
wyspecyfikowane części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
(nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że wykonawca nie planuje podwykonawstwa).
Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału i brak
podstaw do wykluczenia:
7) Oświadczenie wykonawcy że:
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia,
• posiada niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia,
• dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty
9) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji



Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców nie wykluczonych z
postępowania, na każdą część (zadania) oddzielnie, w oparciu o jedyne kryterium jakim jest cena (100 %)
Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów za cenę oferty (dla każdej części oddzielnie):
Pi=100∙Cmin/Ci gdzie:
Pi – ilość przydzielonych punktów w kryterium „cena”,
Ci – cena (brutto) oferowana przez danego wykonawcę,
Cmin – najniższa z oferowanych cen (brutto).
Maksymalną ilość punktów (100 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa poniżej, to jest wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2 Wytycznych (Wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju);
3) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
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