
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. Przepis pkt. 1 stosuje się. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 
wymaganych w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

10. Inne dokumenty: 
1)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik  nr  4 do SIWZ). 
2)  Harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia– złoży tylko wybrany 

Wykonawca w terminie 7 dni przed podpisaniem umowy. 
3)  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców 

-      Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie 
podmioty      wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału 
lub notarialnie      potwierdzonej kopii. 

4)  W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć 
oryginał      udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści 
pełnomocnictwa      musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności 
związanych z postępowaniem o      udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do 
podpisania i złożenia oferty. 

11.Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których     zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy 
Pzp, składane  są w     oryginale. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż 
oświadczenia, o których mowa w     zdaniu  pierwszym, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 
nich dotyczą. 

13.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 9 pkt. 4 SIWZ, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 
§ 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania  oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z  Wykonawcami. 
 
1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 

Ustawie,      prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
3.  Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(t, jedn. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 
lub przy użyciu     środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. oświadczeniu     usług 


