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ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SP. Z O.O. W MIĘKINI
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e-mail: bok@miekinia-zuk.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.2.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 2 –
Formularz oferty

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty
.............................................................
(nazwa- pieczęć firmowa Wykonawcy )
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271. 2.2018
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA
Wzór
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pkt 4.1 Regulaminu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na:

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”
Oświadczam/y, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Załącznik Nr 3 do Formularza Oferty

..............................................................
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271. 2 .2018
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA
Wzór
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia
pkt 4.5, 4.6 Regulaminu
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w postępowaniu
na:

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”
oświadczamy, że:
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt 4.4.,
4.5 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini.

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Załącznik Nr 4 do SIWZ
............................................................
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271. 2.2018
FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ””
WYKONAWCA:
Nazwa podmiotu: ....................................................................................................
.................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
.................................................................................................................................
Telefon: …................................................................
Faks: ………………………………………………….
e-mail: ….................................................................
Regon:......................................................................
NIP: ..........................................................................
Numer KRS: .............................................................
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
w przedmiocie jw.:
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym
„Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” z zachowaniem :
- za cenę : cena netto ........................................................PLN
Słownie........................................................................................................................PLN
plus należny podatek VAT...... % co daje cenę brutto .....................................PLN
słownie......…................................................................................................................PLN
2.

3.
4.

Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz,
że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ
tj. 30 dni od daty jej otwarcia.
Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze
umowy będącej częścią składową do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Zamawiającego.
Oświadczam(y), że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.
Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami
opisanymi w ustawie prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez
zamawiającego w SIWZ.
7. Niżej podany zakres wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (podać zakres
prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
8. Informujemy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:
5.
6.

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

9. Kompletna oferta zawiera ............ zapisanych i kolejno ponumerowanych stron od
nr.......
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5A
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Lp.

1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Formularz oferty
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Wzór oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień
Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Wykaz wykonanych robót
Pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów
Zaparafowany projekt umowy

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Załącznik Nr 5 do SIWZ
..............................................................
(nazwa- pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.2.2018
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.2.2018
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja / stanowisko
podczas realizacji
niniejszego
zamówienia

1

2

3

Nazwa zadania
Zakres* potwierdzający
spełnianie warunków u
działu w postępowaniu

Funkcja, jaka pełniła
dana osoba podczas
realizacji wskazanej
usługi

Informacja o
podstawie do
2
dysponowania

4

5

6
Zasób
własny/zasób
udostępniony
Zasób
własny/zasób
udostępniony

1.

2.

*Należy wykazać informacje jednoznacznie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla
danego Eksperta
** Wykonawca skreśla niepotrzebne

Ponadto oświadczam, że podmiot(y) udostępniający zasoby (wpisać nazwę podmiotu(ów))
będzie(dą)3 brał(y) udział w realizacji części niniejszego zamówienia.4
PODPIS(Y):
l.p.

2

Nazwa(y)
Wykonawcy(ó
w)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej (ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej
(ych)
do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(
ów)

Miejscowość
i data

Zasób własny/zasób udostępniony przez inny podmiot - Wykonawca skreśla niepotrzebne (pkt.9.2. SIWZ).
Niepotrzebne skreślić. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW, załączyć dokumenty, o których mowa w
punkcie 10.e. SIWZ w związku z pkt. 9.3. i 10 h) SIWZ
4
Obowiązuje w przypadku oświadczenia korzystania z zasobów innego podmiotu w tabeli wykaz osób (przyp.
5).
3

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Załącznik Nr 5A do SIWZ
..............................................................
(nazwa- pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.2.2018
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”

Wzór oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.2.2018

WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:*

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu uprawnienia, w tym:
- posiadają uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006r. nr 83 poz. 578 ze zm.)
- posiadają aktualne na dzień złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
świadectwa przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszego
wniosku w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszego wniosku
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowoś
ć
i data

* Podpisuje każdy wykonawca składający wniosek
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie
konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
** niepotrzebne skreślić

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Załącznik nr 6 do Formularza Oferty
..............................................................
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.2.2018
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA
Wzór

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na:

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”

oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i
przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
lub
oświadczam/y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.)*:

* niepotrzebne skreślić
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Załącznik nr 7do SIWZ
..............................................................
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.2.2018
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA
Wzór

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na:

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”
przedkładam/y

wykaz wykonanych robót budowlanych.
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT5,
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty:
L.p.

Nazwa
roboty

Wartość
w PLN

Przedmiot
roboty

Data wykonania
Odbiorca (nazwa,
początek zakończenie adres, nr telefonu
do kontaktu)
(data)
(data)

Nazwa
Wykonawcy

1.
2.
3.
…

UWAGA
- Zamawiający wymaga, aby w wykazie wskazać tylko te roboty, które Zamawiający ma wziąć pod uwagę przy ocenie
spełnienia warunków udziału.
– Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące wszystkich robót wykazanych w niniejszym załączniku,
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- W przypadku, gdy wartości danych finansowych i danych dotyczących wartości wykonanych robót będą wyrażone w walucie
innej niż PLN podana kwota będzie przeliczana wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub innym periodyku .
- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może

5

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

PODPIS:
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszego wniosku
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszego
wniosku w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”

Załącznik nr 8 do SIWZ
..............................................................
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.2.2018
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA
Wzór
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na:

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”
przedkładam/y

pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów

WYKONAWCA:

6

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

L.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

PODMIOT:
L.

Nazwa Podmiotu
p
.

Adres Podmiotu

OWIADCZAM(Y), ŻE:

zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy/Wykonawcom występującym
wspólnie12*………………………………………..(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców
występujących wspólnie) mającego/-ym siedzibę w ………………………………… do
dyspozycji zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postaci:
a) osób zdolnych do wykonania zamówienia - wskazanych w wykazie osób stanowiącym
załącznik nr 4 do oferty:
L.
1.

6

Imię i nazwisko
p
.

Zakres wykonywanych czynności

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie.

12

„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub”
.”

2.
b) wiedzy i doświadczenia - robót wskazanych w wykazie usług stanowiącym załącznik nr 7 do
oferty w pkt. ……………………………………………………….
c) zdolności finansowej …………………………………………………………………..
W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy/
Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty,
zobowiązanie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr
7 do SIWZ, złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających.
W sytuacji gdy Wykonawca korzysta np. tylko z osób danego podmiotu przy pozostałych
zasobach wskazanych w pkt b) i c) niniejszego oświadczenia wpisuje się
- nie dotyczy.

PODPIS(Y):
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
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Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

