Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór formularza oferty
........................................................................
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
(kod,miejscowość):..........................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr
lokalu):..............................................................................................................................................
Numer telefonu:.............................................. i telefaksu:
...................................................................................
NIP:............................................................................
REGON:......................................................................
Adres e-mail:
……………………………………………………………………..……………………………………………………………..
GMINA ŚWIERZNO
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723
fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 544644-N-2017 z dnia 06-07-2017r. r. zgodnie z
przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), na wykonanie zadania pn.:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
oferujemy wykonanie zamówienia :
Cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia ........................................................................... zł
słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….....................................………………………………………………………………….zł
wartość netto……………………………………………………………………….……………………………………….…………zł

Oświadczam, że maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem wynosi:

2.

………...........
dot.

m

wytrzymałości

,

niniejsza
wystawionym

informacja
przez

jest

laboratorium

zgodna

z

notyfikowane

Raportem
zgodnie

z

wymaganiami normy PN-EN 12566-3+A2:2013.
Oświadczam, że (należy wykreślić jedną z opcji, pozostawiając tę właściwą):

3.
•

urządzenie nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną powiadamiającą co 365 dni
użytkownika o konieczności przeprowadzenia serwisu oczyszczalni. Sygnalizacji świetlnej
znajdującej się na zewnątrz skrzynki sterującej

•

urządzenie jest wyposażone w sygnalizację świetlną powiadamiającą co 365 dni
użytkownika o konieczności przeprowadzenia serwisu oczyszczalni. Sygnalizacji świetlnej
znajdującej się na zewnątrz skrzynki sterującej
Oświadczam, że urządzenie jest wyposażone (należy wykreślić jedną z opcji, pozostawiając

4.

tę właściwą):
•

w sterownik bez możliwości odczytu pracy oczyszczalni oraz poszczególnych
podzespołów sterowania: elektrozaworów i dmuchawy

•

sterownik z funkcją odczytu pracy oczyszczalni oraz poszczególnych podzespołów
sterowania: elektrozaworów i dmuchawy. Sterownik umożliwiający odczyt czasów za
pomocą laptopa, tabletu, pulpitu kontrolnego.
Oświadczam, że urządzenie wyposażone jest w (należy wykreślić jedną z opcji,

5.

pozostawiając tę właściwą):
•

sterownik bez funkcji niezależnego (każdy element pracujący osobno, wg algorytmu
pracy) sterowania poszczególnymi elementami oczyszczalni: dyfuzorem, pompą
mamutową dozującą ściek z osadnika do bioreaktora oraz pompą mamutową
recyrkulującą osad z bioreaktora do osadnika

•

sterownik z funkcją niezależnego (każdy element pracujący osobno, wg algorytmu pracy)
sterowania poszczególnymi elementami oczyszczalni: dyfuzorem, pompą mamutową
dozującą ściek z osadnika do bioreaktora oraz pompą mamutową recyrkulującą osad z
bioreaktora do osadnika

6.

Potwierdzenie zgodności oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z minimalnymi

wymaganiami i parametrami przydomowych oczyszczalni ścieków:
Parametry przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii SBR
(Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny). Proces
oczyszczania odbywa się w 5-ciu fazach:
FAZA I – NAPEŁNIANIE
FAZA II – NAPOWIETRZANIE
FAZA III – OSADZANIE
FAZA IV – ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW
FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU
Oczyszczalnie zgodne z normą PN-EN12566-3+A2:2013. Wymaga się, aby
oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań wydanym przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, w
zakresie:
- wodoszczelności,
- wytrzymałości; dla warunków suchych (DRY). Zgodnie z normą PNEN12566-3+A2:2013, dopuszczalne obciążenia zbiornika oczyszczalni
powinny być podane jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad
zbiornikiem - BACKFILL (w m). Wytrzymałości dla warunków mokrych
(WET). Zgodnie z normą PN-EN12566-3+A2:2013, dla możliwości
posadowienia w warunkach mokrych (WET) powinna być podana
maksymalna wysokość (w m) lustra wody (gruntowej) mierzona od
podstawy zbiornika oczyszczalni. Dopuszcza się metodę obliczeniową.
- efektywności oczyszczania,
- trwałości.
Oczyszczalnie jedno lub dwu zbiornikowe
Możliwość posadowienia oczyszczalni w warunkach mokrych. Wymaga się
aby możliwość posadowienia zbiornika/ów oczyszczalni w warunkach
mokrych znajdowała się w raporcie dot. wytrzymałości (norma PN-EN
12566-3+A2:2013), wydanym przez laboratorium notyfikowane. Dopuszcza
się metodę obliczeniową.
Wywóz osadów z oczyszczalni nie częściej niż raz na dwanaście miesięcy
(pierwszy wywóz nie wcześniej niż po 12-u miesiącach). Wymaga się aby w
raporcie na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2, wydanym przez
laboratorium notyfikowane znajdowała się informacja potwierdzająca, że
podczas badania efektywności oczyszczania nie był wybierany osad
W pełni automatyczna, sekwencyjna praca oczyszczalni, realizowana za
pomocą sterownika oraz elektrozaworów. Nie dopuszcza się automatyki,
która wymaga ingerencji użytkownika – np. zaworów manualnych.
Sterownik z rejestratorem czasu pracy poszczególnych podzespołów
oczyszczalni tj, elektorazworów, dmuchawy i układu sterowania. Sterownik
umożliwiający odczyt czasów za pomocą laptopa, tabletu, pulpitu
kontrolnego)
Pamięć sterownika niewrażliwa na zanik pradu.
Tunele rozsączające:
- minimalna szerokość jednego tunela: 550 mm
- minimalna długość jednego tunela: 1200 mm
- minimalna wysokość jednego tunela: 300 mm

spełnia/ niespełnia*

Tunele posiadające Krajową Ocenę Techniczną lub ważną Aprobatę
Techniczną, potwierdzającą ich przeznaczenie do rozsączania ścieków
oczyszczonych,
Producent tuneli rozsączających musi posiadać wdrożony system
zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 oraz system zarządzania
środowiskowego wg ISO 14001; poświadczone przez niezależne,
upoważnione podmioty.
Minimalne pojemności osadników i reaktorów biologicznych oczyszczalni:
-oczyszczalnia dla 4-6 RLM – osadnik: min. 3,0 m3 ;
reaktor biologiczny: min. 2,0 m3
- oczyszczalnia dla 7-8 RLM – min. 3,0 m3 ;
reaktor biologiczny: min. 3 m3
- oczyszczalnia dla 9-10 RLM – min. 3,5 m3 ;
reaktor biologiczny: min. 3,0 m3
- oczyszczalnia dla 11-12 RLM – min. 4,0 m3 ;
reaktor biologiczny: min. 3 m3
Wszystkie elementy automatyki w zewnętrznej, niezależnej obudowie
sterującej o stopniu ochrony min. IP54.
Projekt i jego wykonanie musi zapewnić miejsce poboru próbek ścieków
surowych i oczyszczonych
Producent przydomowych oczyszczalni ścieków posiada wdrożony system
zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 oraz system zarządzania
środowiskowego wg ISO 14001; poświadczone przez niezależne,
upoważnione podmioty.

*w celu potwierdzenia zgodności oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz minimalnymi wymaganiami i parametrami
przydomowych oczyszczalni ścieków należy wpisać „spełnia”, w przypadku braku zgodności należy wpisać „nie spełnia”.
6. Oświadczamy, że w/w zaoferowane przez nas przydomowe oczyszczalnie ścieków są zgodne z
normą PN-EN 12566-3+A2:2013 i posiadają raporty wystawione przez laboratorium
notyfikowane przez KE w zakresie:
- skuteczności oczyszczania - nr raportu ..................................................... strona:………..……
- wodoszczelności -

nr raportu .......................................... strona:……………

- wytrzymałości -

nr raportu .......................................... strona:……………

- trwałości -

nr raportu .......................................... strona:……………

a) Oświadczamy, że zgodnie z pełnym raportem wystawionym przez laboratorium notyfikowane:
przepustowość nominalna (QR) przebadanej na skuteczność oczyszczania przydomowej
3
oczyszczalni ścieków wynosiła ............m /d, informacja ta znajduje się w raporcie wystawionym
przez laboratorium notyfikowane
raportu .......................................... strona:……………

b) zużycie energii elektrycznej (ER) w trakcie badań w/w przydomowej oczyszczalni ścieków
wynosiła: ……..…….. kWh na dobę, informacja ta znajduje się w raporcie nr ………………………..…..
wystawionym przez laboratorium notyfikowane ……………………………………………………….….., na
stronie ……………… raportu
Oświadczamy, że na podstawie w/w informacji zawartych w raporcie wystawionym przez
laboratorium notyfikowane, obliczyliśmy zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1,0m3 ścieku
wg. poniższego wzoru:

1,0 m3·ER
Ze =
QR

1,0 m3 · ..............kWh na dobę
Ze =
= .................kWh na dobę
............... m3

gdzie:
Ze – zużycie energii elektrycznej przebadanej oczyszczalni na 1,0m3 ścieku
ER – zużycie energii elektrycznej badanej oczyszczalni podana w raporcie wystawionym przez
laboratorium notyfikowane
QR – przepustowość nominalna badanej oczyszczalni podana w raporcie wystawionym przez
laboratorium notyfikowane
W/w dane z raportu wystawionego przez laboratorium notyfikowane dotyczą badania skuteczności
oczyszczania.
c) zapis potwierdzający brak konieczności wywozu osadu w okresie wykonywania badań na
skuteczność oczyszczania potwierdzony jest w pełnym raporcie z badań, wydanym przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.

nr raportu .......................................... strona:……………

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:
Brak uzupełnienia informacji w pkt 1 lub brak wykreślenia stwierdzenia w pkt 2-4 lub
wykreślenie wszystkich stwierdzeń w pkt 2-4 spowoduje odrzucenie oferty. Brak stwierdzenia
w pkt 5 lub wpisanie obu stwierdzeń (spełnia/niespełnia) spowoduje odrzucenie oferty.
Informacje zawarte w pkt 1-5 muszą być poparte dokumentami ocenianymi w Etapie II.
7.

Oświadczamy, że udzielimy 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

8.

Termin płatności faktur 30 dni.

9.

Zamówienie wykonamy w terminie do 30-09-2018 r.

10. Powyższa cena obejmuje cały zakres zamówienia określony specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.

12. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.
13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu składania ofert.
14. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór istotnych
postanowień umowy (załącznik nr 8) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. Oświadczamy, na podstawie art. 91ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadzić u Zamawiającego do
wystąpienia obowiązku podatkowego.
16. Nasze dane ( zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., faks, e-mail, NIP, Regon, nr
konta bankowego :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
17. Oświadczamy, że:
a) prace objęte zamówieniem zamierzam wykonam samodzielnie,
b) podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących części zamówienia:
Lp.

Firma podwykonawcy (należy wpisać Części zamówienia powierzone do wykonania
firmę podwykonawcy)
(należy wpisać część zamówienia, która będzie
powierzona podwykonawcy)

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, wskazanych wyżej
zakresów zamówienia, w przypadku, gdy nie są nam znane w chwili składania oferty.
18. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy:
Nazwa banku.........................................................................................
Nr rachunku ….....................................................................................
19.Oświadczamy, że przedstawione w załącznikach do oferty dokumentach odzwierciedlają stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

20.Oświadczam, że jestem mikroprzedsiebiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK

NIE

Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej
niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie
przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.

Integralną częścią oferty są następujące załączniki:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.........................................................……………………………………………………………………………………..

....................................................
pieczęć firmowa

.............................................................................
( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Świerzno, prowadzonego przez Gminę
Świerzno oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 - 4
ustawy Pzp.

……………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………..………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

……………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………..……………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w
postępowaniu, tj.:………………………………………………………………

niniejszym

Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………….………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach (załączniku nr 2) są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne
rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość
uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

……………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków”, prowadzonego przez Gminę Świerzno oświadczam co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
prowadzonego przez Gminę Świerzno określone w SIWZ, dotyczące kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji
ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej:
……………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określone przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków”, prowadzonego przez Gminę Świerzno określone w SIWZ, dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub
zawodowej:

polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Ponadto, wraz z ofertą składam dokument (zobowiązanie wskazanego podmiotu) dowodzący, że
będę dysponował niezbędnymi zasobami wskazanych wyżej podmiotów.

……………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne
rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość
uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

……………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Świerzno
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723 fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i -konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z póź zm)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Świerzno niniejszym oświadczam, że
należę / nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym
postępowaniu.
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty
Lp.
Wskazanie wykonawcy

……………………………….…..

…………………………………………………………………………

Miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Świerzno
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723 fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz robót budowlanych
Oświadczam/y, że oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem roboty
budowlane wyszczególnione w poniższej tabeli:
LP.

Rodzaj robót
budowlanych
i wartość tych
robót*

1

Nazwa i adres
Zamawiającego
(Zlecającego)

Miejsce
realizacji
robót

Termin realizacji
robót
od-do:

Informacje o sposobie
wykonania robót +
referencje oraz sposób
dysponowania zasobem

d/m/r
Należycie/ Nienależycie*
Bezpośrednio/ Pośrednio*

2
* niewłaściwe skreślić

Należycie/ Nienależycie*
Bezpośrednio/ Pośrednio*

Wykaz usług serwisowych
Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem lub wykonuję usługi serwisowania
przydomowych oczyszczalni ścieków wyszczególnione w poniższej tabeli:

LP.

Rodzaj
serwisowanych
POŚ

Nazwa i adres
Zamawiającego
(Zlecającego)

Nazwa
Normy CE
POŚ

i ilość sztuk

Termin realizacji
robót
od-do:

Informacje o sposobie
wykonania robót +
referencje oraz sposób
dysponowania zasobem

d/m/r

Należycie/ Nienależycie*

1

Bezpośrednio/ Pośrednio*

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

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Należy je złożyć w
terminie i miejscu wyznaczonym w odrębnym wezwaniu.

Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Świerzno
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723 fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB
Przystępując do przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Świerzno oświadczam, że w okresie w realizacji zamówienia
publicznego będą brały udział następujące osoby:
LP.
Nazwa
Nazwisko i imię
Kwalifikacje zawodowe i
Sposób
numer uprawnień, jeśli są
dysponowania
wymagane przepisami
osobą
prawa, posiadane
doświadczenie zawodowe (w
latach)
Kierownik
budowy branży
sanitarnej

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

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowani

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Należy je złożyć w terminie i miejscu
wyznaczonym w odrębnym wezwaniu.

Załącznik nr 7 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Świerzno
72-405 Świerzno 13
tel. /091/3832723 fax. /091/3832723
e-mail: zp@swierzno.pl
www: swierzno.pl
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy
Przystępując do przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Świerzno oświadczam, że kierownik budowy branży sanitarnej
posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.

……………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie
osób upoważnionych do reprezentowania

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Należy je złożyć w terminie i miejscu
wyznaczonym w odrębnym wezwaniu.

