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Nr sprawy: TR: 21-22/18 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
I. Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

67–200 Głogów ulica Łąkowa52 , tel./fax (076) 834 21 31    

 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  
przetarg w trybie – negocjacje z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia 
powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. i Kodeks Cywilny. 
UWAGA. 
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego 

postępowania na stronie internetowej Zamawiającego  www.pwik.glogow.pl, ponieważ 

Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego zamówienia informacje, 

w szczególności: 

     a) treść pytań dotyczących wyjaśnień SIWZ oraz treść udzielonych przez Zamawiającego      

     odpowiedzi, 

     b) modyfikacje SIWZ, 

     c) kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia o wszczęciu lub treści SIWZ. 

Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami Zamawiającego  zawartymi w SIWZ jest 

wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy. 

 
III. Przedmiot zamówienia: 
Wymiana przyłączy wodociągowych. 
CPV 45231000-5 
 
IV. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wymiana przyłączy wodociągowych będzie następowała w wyniku spływających 
zleceń do Zamawiającego. 
Wycena robót będzie wykonywana na podstawie przedmiarów robót przekazanych 
Wykonawcy. 

 
V. Obowiązki Wykonawcy:   

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ,  

z wiedzą, sztuką budowlaną i przepisami BHP,  

2. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty 

potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości).  

     Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej     

     Normy. 

3. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały 

 do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, 

właściwości lub parametrów.  
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4. Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą  

o odpadach  z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. Nr 2013 poz. 21 z 2012  ze zmianami).  

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. 

 

VI. Termin wykonania  zamówienia  

• Rozpoczęcie- od podpisania umowy 

• Zakończenie- 31.12.2018r lub do kwoty 50 000,00zł 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają wymogi zawarte w zał. nr 2 do niniejszej Specyfikacji.  

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie warunków opisanych  

                w zał. nr 3 do SIWZ. 

3) Wykonali w okresie ostatnich 3lat zamówienia polegające na budowie 

podłączeń określonych w pkt III w ilości 10 szt.  

4) Dysponują lub będą dysponować, osobami  posiadającymi uprawnienia  

do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

5) Udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.  

 
VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy: 
 

1. Formularz ofertowy (podpisany przez Wykonawcę) – zał. Nr 1 do SIWZ  

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

     do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

     do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie    

     wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 2 do SIWZ,  

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem  

     zał. nr 3 .                                                                                                                                                   

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym  

do wykonania zamówienia wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa  z informacjami na temat ich doświadczenia wykształcenia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności -zał. Nr 5. 

Kierownik robót opracowuje i przechowuje plan BIOZ. 

6. Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 3 lat polegających na budowie    

      podłączeń wskazanych w pkt III, z podaniem ich miejsca wykonywania, wartości  

      z załączonymi protokołami ich odbiorów końcowych  z wykorzystaniem zał. nr 4. 

7. Polisę ubezpieczeniową, 

Dokumenty, o których mowa  j. w. należy składać w formie oryginału lub kserokopii  
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę/osoby uprawnione  
do podpisania oferty.                                                
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IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
       oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1.  W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający/Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

W przypadku informacji przekazywanej faksem bądź elektronicznie każda ze stron, 

niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania.   

2. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści  SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane  

z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.   

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są:  

        Monika Horbatowska, adres e-mail:  monika.horbatowska@pwik.glogow.pl 

 

X. Termin związania z ofertą.  

Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna  

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszej SIWZ, w którym należy podać m.in.: pełną nazwę firmy, dokładny adres,  

nr telefonu, nr REGON, nr NIP . 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz z załącznikami. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

4. Oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim. 

5. Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane kolejnymi numerami, podpisane 

    przez Wykonawcę i spięte w sposób trwały tak, aby oferta nie mogła ulec dekompletacji. 

6. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę   

     upoważnioną. 

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie zaadresowanej  

na adres Zamawiającego i zabezpieczonej przed przypadkowym jej otwarciem. 

    Ofertę należy złożyć do 02.11.2018r. do godz. 8.00. w siedzibie Spółki (sekretariat) przy  

     ul. Łąkowej 52 w Głogowie w kopercie z napisem: Oferta na zadanie pn.: 

 
  Wymiana przyłączy wodociągowych. 
 
  Nie otwierać przed 02.11.2018r. przed godz. 8.00.  
 
   Na kopercie należy podać nazwę i adres  oferenta. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś 

dokumentu, powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  
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9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje konieczne  

do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

10. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania swojej oferty przed upływem terminu  

     składania ofert. 

      Cena wykonania zlecanych przyłączy  (zlecenia cząstkowe) musi zawierać wszystkie koszty  

      związane z ich wykonaniem. 

Cena kosztorysowa będzie wykonywana wg średnich stawek i wskaźników Sekocenbudu 

za dany kwartał. 

    Do wyceny należy wliczyć wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowych i SIWZ  

    oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji     

    przedmiotu zamówienia, w tym m.in. : 

1) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót, 

2) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego (koszty związane  

z odtworzeniem nawierzchni), likwidacji zaplecza budowy, a także koszty 

przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, 

3) koszty podłączenia się do mediów i koszty ich zużycia, 

4) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

5) koszty zajęcia pasa drogowego, 

6) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla 

zapewnienia wykonania zamówienia (z wyjątkiem pkt IV.2) zgodnie z dokumentacją 

projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji  robót nie 

uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych  z wykonaniem 

danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w 

szczególności kosztów związanych z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze 

zmianami w organizacji ruchu, wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy. 

11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarach  

a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, wycena robót dodatkowych 

nastąpi na podstawie stawek obowiązujących w kwartale w którym wykonywana była 

wycena. 

 

12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwarcia po terminie przewidzianym    

   na wniesienie protestu. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania ofert. 
Oferty należy składać do dnia 02.11.2018r. do godz. 800 w siedzibie Zamawiającego  

w Głogowie przy  ul. Łąkowej 52 (sekretariat). 

 
XIII. Miejsce i termin negocjacji. 
Siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o. o. -mała sala konferencyjna- pok. nr 6.  

O godzinie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą 

elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty  

do siedziby Zamawiającego 
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XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
      
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % od 

górnej kwoty szacunkowej zamówienia. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca 

zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, 

3)  gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez 

Zobowiązanego (Wykonawcę) bezsporności roszczeń oraz oświadczenia, że zapłacenie 

żądanej kwoty stało się wymagalne. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni po upływie 

terminu obowiązywania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30%     

wysokości zabezpieczenia.  

9. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek 

dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji zawierającej dodatkowe 

zastrzeżenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będą się kierowali przy wyborze oferty.  

cena wykonania zamówienia  - 100% cena  
 
Informacje o stawkach i wskaźnikach przyjmowane są przez Zamawiającego wg średnich 

stawek i wskaźników Sekocenbudu za dany kwartał zgodnie z „Informacją o stawkach 

robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego”. Do wyceny należy przyjąć 

aktualne średnie stawki robocizny kosztorysowej [Rg] oraz aktualne średnie wskaźniki 

narzutów [Kz,Kp,Z]. Wycena poszczególnych zleceń winna być pomniejszona o min. 10%  
 
Złożone oferty za kryterium ceny będą oceniane w sposób następujący : 

Oferta wg średnich stawek i wskaźników Sekocenbudu za dany kwartał pomniejszona  

o 30% otrzyma maksymalną ilość punktów = 10. Pozostałe oferty otrzymają następującą 

liczbę punktów: 

• aktualne średnie stawki i wskaźniki Sekocenbudu -10%- 2pkt 
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• aktualne średnie stawki i wskaźniki Sekocenbudu -15%- 4pkt 

• aktualne średnie stawki i wskaźniki Sekocenbudu -20%- 6pkt 

• aktualne średnie stawki i wskaźniki Sekocenbudu -25%- 8pkt 

• aktualne średnie stawki i wskaźniki Sekocenbudu -30%-10pkt 

 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom, a także innym 

osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku, przysługuje protest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych 

przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o. 
 
Załączniki do specyfikacji: 
nr 1  -formularz „OFERTA”, 

nr 2  - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału  

nr 3 - oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy  

nr 4 - wykaz wykonanych robót, 

nr 5 - personel wykonawcy, 

nr 6 - wzór umowy, 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

                                                                                                  zatwierdził: 

Głogów, październik 2018r. 
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Załącznik nr 1 

Nr sprawy: TR: 21-22/18 

 

FORMULARZ   OFERTOWY 

 
Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52 ,67-200 Głogów. 
Nawiązując do zaproszenia w przetargu w trybie negocjacji z wieloma oferentami 

 

………………………………………............................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa, adres, nr tel., Regon, NIP Wykonawcy) 

 

niżej podpisani oferujemy wykonanie zamówienia,  nr sprawy:  TR: 21-22/18 na:  

 

  Wymianę przyłączy wodociągowych 
 

wg aktualnych średnich stawek robocizny kosztorysowej [Rg] oraz aktualnych średnich 
wskaźników narzutów [Kz,Kp,Z] Sekocenbudu - ……….% 
 

Oświadczam że: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

2. Oświadczam, że uważam się związany z ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

3. Oświadczam, że załączony do SIWZ wzór umowy (zał. Nr 6) został przeze mnie 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy. 

 

Dokumenty załączane do oferty: 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 

6. …………………………………………… 

7. …………………………………………… 

 

 

 

 

 

....................., dnia..........................                     ………………………………………………………                  

         (własnoręczny podpis)                                                                  
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Załącznik nr 2 

Nr sprawy TR: 21-22/18 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 
Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia. 

 

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  

i techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

      

Oświadczam, że sytuacja finansowa i ekonomiczna mojej firmy jest dobra i zapewni 

wykonanie zamówienia. 

 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

....................., dnia..........................                                                     .............................................. 

                                                                                                                        (własnoręczny podpis) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
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Nr sprawy TR: 21-22/18                                                                                                 Załącznik nr 3 

   

 
Przedmiotem zamówienia jest:      
 
Wymiana przyłączy wodociągowych. 

 
Wykonawca : ………………………………………………………………………………………… 

                        ……..………………………………………………………………………………….. 

            ………………………………………………………………………………………….. 

                                                                   (Nazwa i adres) 

 

Do Zamawiającego : PWiK w Głogowie sp. z o. o. 67-200 Głogów ul. Łąkowa 52 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 

1. Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów, w myśl których wyklucza się Wykonawcę:  
1) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został  

zaproszony do negocjacji lub złożenia oferty  
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165 a, art. 181-188, art. 218-221, art. 228 – 230 a, 

art. 250 a, art. 258 lub 270 - 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

tj. DZ.U. z 2016r. poz.1137, z  późn. zm.) lub art. 46 lub art.48 ustawy z dnia 25 

czerwiec 2010r o sporcie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, którym mowa w art.115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769)  

3)  Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej i komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwa,  

o których mowa w pkt. 2); 

4)   Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłaty składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

5)  Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd w przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił 

informację lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
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6) Wykonawcę, który wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7)  Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; 

8)  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9)   Wykonawcę, 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; 

10)  Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (t.j. Dz. U. z  2016r. poz. 1541); 

11)  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania  się o zamówienia publiczne; 

 

12)  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z  2017r. 

poz.229) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

....................., dnia..........................                                                     .............................................. 

                                                                                                                        (własnoręczny podpis) 

     

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie pkt. ………………(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych ww punktów). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie ………………………………………………………………………………….podjąłem następujące 

środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

....................., dnia..........................                                                     .............................................. 

                                                                                                                        (własnoręczny podpis) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

....................., dnia..........................                                                                              .............................................. 

                                                                                                                                                 (własnoręczny podpis) 
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Nr sprawy: TR: 21-22/18                                                                                       Załącznik nr 4 

 

                 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  
 

Poniżej podajemy wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat.  

 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania  
/zakres robót/ 

 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 
Termin realizacji 

(rozpoczęcia i          
zakończenia) 

Wartość 
realizowanego 

zadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

1. W załączeniu: protokoły odbiorów końcowych w/w robót: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                 

....................., dnia..........................                                                     .............................................. 

                                                                                                                        (własnoręczny podpis) 

 



 

12 

 

                                   

 

Załącznik nr 5 

Nr sprawy: TR: 21-22/18 

    
Wykaz osób, które będą odpowiedzialne za realizację zamówienia: 

 

 
Lp. 

 
Nazwisko i imię 

 
Tel. kontaktowe, 
nr faksu 

 
Wykształcenie 
i uprawnienia  

 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1.W załączeniu - udokumentowane uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia tj. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

        

 

                                                                                                                                      

....................., dnia..........................                                                     .............................................. 

                                                                                                                        (własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


