wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca: ................................................................
(czytelna nazwa/y i adres/y Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Białowieża” zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - dalej UPZP, oświadczam,
że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez
Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, w punkcie 10. SIWZ.

Data …………………..

.............................................................................
(podpis Wykonawcy)

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowe oświadczenie
powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca: ...................................................
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Białowieża” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Data …………………..

.............................................................................
(podpis Wykonawcy)

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.

wzór informacji , że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca: ...................................................
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie

w zakresie przynależności do grupy kapitałowej
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Białowieża” informuję, że nie należę / należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z
późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
.

Data ………………………..

............................................................................
(podpis Wykonawcy)

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
UWAGA:
Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów /Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm./, to dodatkowo składa w oryginale:
 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP.

wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca: ................................................................
(czytelna nazwa/y i adres/y Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie - uprawnienia

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Białowieża” oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

Data …………………..

.............................................................................
(podpis Wykonawcy)

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowe oświadczenie
powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

wzór wykazu robót budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonawca: .................................................................
(czytelna nazwa/y i adres/y Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

L.p.

Zamawiający
(nazwa i adres)

Nazwa zadania /
miejsce wykonania

Data wykonania
(dd/mm/rrrr)

Rodzaj robót budowlanych
(opis robót winien w swej treści zawierać informacje, jednoznacznie potwierdzające spełnianie
warunku udziału opisanego w pkt. 10.2. SIWZ)

Dowody dotyczące
najważniejszych robót,
stanowią załącznik
Nr ………...

Pisemne zobowiązanie1)
stanowi załącznik
Nr………..

6

7

Załącznik
nr .....

Załącznik
nr ......

Załącznik
nr ......

Załącznik
nr ......

(wpisać odpowiedni nr)

1

2

3

4

5

(wpisać odpowiedni nr)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP, 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 wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu - należy je złożyć w oryginale.
1)

Data …………………..
Druk do powielenia w zależności od potrzeb
Wykonawca winien przedstawić takie informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić spełnianie warunku, opisanego w pkt.10..3 SIWZ.

............................................................................
(podpis Wykonawcy)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Wskazać informacje potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 10.4. SIWZ
Nr
poz.

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Wymagana
liczba osób

Imię i nazwisko

Doświadczenie
zawodowe od daty
uzyskania uprawnień

Informacja
o dysponowania tymi
osobami
(„dysponuje” lub
„będzie dysponował”)

Podstawa
dysponowania tymi
osobami

(np. zawarta umowa o
pracę, zobowiązanie
innego podmiotu

Pisemne
zobowiązanie1)
stanowi załącznik
Nr……………..
(o ile dotyczy)

KIEROWNIK BUDOWY

1.

1)

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 ze. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych
czynności,
do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w tej samej specjalności.
- uprawnia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących
urządzeń, instalacji i sieci:
a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż
1KV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
c) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej w lit
a), lit b),
wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 Nr 89 poz. 828 ze zm.).

Załącznik
Nr ……….

1

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu - należy je złożyć w oryginale.

Data …………………..

.............................................................................
(podpis Wykonawcy)

c.d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca: .................................................................
(czytelna nazwa/y i adres/y Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Wskazać informacje potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 10.4. SIWZ
Nr
poz.

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Wymagana
liczba osób

Imię i nazwisko

Doświadczenie
zawodowe od daty
uzyskania uprawnień
(wpisać w latach, np. 3
lata)

Informacja
o dysponowania tymi
osobami
(„dysponuje” lub
„będzie dysponował”)

Podstawa
dysponowania tymi
osobami

(np. zawarta umowa o
pracę, zobowiązanie
innego podmiotu

Pisemne
zobowiązanie1)
stanowi załącznik
Nr……………..
(o ile dotyczy)

OSOBY DO WYKONYWANIA PRAC NA STANOWISKU EKSPLOATACJI
1.

2.
3.

4.

uprawniaj do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji dla następujących
urządzeń, instalacji i sieci:
a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż
1KV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
c) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej w lit
a), lit b),
wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 Nr 89 poz. 828 ze zm.).

6

5.
6.
1)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu - należy je złożyć w oryginale.

Data …………………..

.............................................................................
(podpis Wykonawcy)

c.d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca: .................................................................
(czytelna nazwa/y i adres/y Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Wskazać informacje potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 10.4. SIWZ
Nr
poz.

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Wymagana
liczba osób

Imię i nazwisko

Doświadczenie
zawodowe od daty
uzyskania uprawnień
(wpisać w latach, np. 3
lata)

Informacja
o dysponowania tymi
osobami
(„dysponuje” lub
„będzie dysponował”)

Podstawa
dysponowania tymi
osobami

(np. zawarta umowa o
pracę, zobowiązanie
innego podmiotu

Pisemne
zobowiązanie1)
stanowi załącznik
Nr……………..
(o ile dotyczy)

OSOBY DO WYKONYWANIA PRAC NA STANOWISKU DOZORU
1.

2.

3.
1)

uprawnia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń,
instalacji i sieci:
a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż
1KV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
c) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej w lit
a), lit b),
wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 Nr 89 poz. 828 ze zm.).

1

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu - należy je złożyć w oryginale.

Data …………………..

.............................................................................
(podpis Wykonawcy)

Druk do powielenia w zależności od potrzeb,
Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w tym Wykazie.
Wykonawca winien przedstawić takie informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić spełnianie warunku, opisanego w pkt.10.4 SIWZ.

Potencjał techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ
Wykonawca: .................................................................
(czytelna nazwa/y i adres/y Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO
jakim dysponuje Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia
Protokół z okresowych badań
izolacji kosza
dopuszczających do pracy
pod napięciem

Pisemne zobowiązanie1)
stanowi załącznik
Nr………..

6

7

1

Załącznik
nr .....

Załącznik
nr ......

2

Załącznik
nr ......

Załącznik
nr ......

L.p.

1

Typ pojazdu

Przystosowany do pracy
pod napięciem

2

3

Nie przystosowany do
pracy pod napięciem

4

Forma dysponowania i nr rejestracyjny

5

(wpisać odpowiedni nr)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP, 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 wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu - należy je złożyć w oryginale.
1)

Data …………………..
Druk do powielenia w zależności od potrzeb
Wykonawca winien przedstawić takie informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić spełnianie warunku, opisanego w pkt.10..3 SIWZ.

............................................................................
(podpis Wykonawcy)

wzór formularza „Oferta” - załącznik nr 9 do SIWZ
REGON: ………………………………………..*
Wykonawca: ........................................................................*

NIP …………………………………………….*

(czytelna nazwa/y i adres/y Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA
1. Deklarujemy wykonanie zamówienia publicznego pn. : „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Białowieża”, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we
wzorze umowy:
1) za cenę brutto: ........................................................................ PLN,
(słownie: .....................................................................................................................................),

w tym: podatek VAT: ………....%;
2) w terminie: do dnia 31.08.2015 r.;
3) zamówienie zrealizujemy samodzielnie**, za wyjątkiem części zamówienia, której wykonanie
zamierzamy powierzyć: **
a) podwykonawcy, na którego zasoby powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP), w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP
w następującym zakresie: **
L.p.

część zamówienia (zakres rzeczowy), której wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy

nazwa (firma) podwykonawcy

Uwaga: pozycje w tabeli powielić w zależności od potrzeb.

b) podwykonawcy/om w następującym zakresie: **
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(część zamówienia (zakres rzeczowy), której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)**

Data …………………..

......................................................................
(podpis Wykonawcy)

----------------------------------

* - W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podać nazwy, adresy,
nr NIP i nr REGON wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.
** - niepotrzebne skreślić

c.d. wzór formularza „Oferta” - załącznik nr 8 do SIWZ
4) udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady zgodnie z zapisami wzoru umowy na okres
………………………………………. Lat (okres gwarancji nie krótszy niż 6 lat)
2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty i oświadczenia:***
1) stanowiące jej integralna cześć:
a) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,**
2) określone w pkt.11. i pkt. 11.A. SIWZ, dotyczące:
a) potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 UPZP,
b) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 UPZP, w
zakresie określonym przez Zamawiającego w pkt. 10 SIWZ,
c) informacji, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej**/ listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej;**
d) potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i przyjmujemy postanowienia SIWZ i załączników.
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i
wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust. 2 UPZP)**:
nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………
adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres wykonawcy wyznaczonego do reprezentowania wykonawców wspólnie składających Ofertę)
Uwaga: Powyższe pola wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia**

6. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**
Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji oraz strony w ofercie)**/****
7. Wadium wnosimy w **formie / **formach ....................................... w kwocie ………..…………. PLN,
Wniesione w pieniądzu wadium należy zwrócić na nr konta:
………………………………………………………………………………………………………………………………**
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
…………………………….............................................................................................................
Osiągalna/y pod nr tel................................, w godz. od .............. do ...............
9. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować:
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel....................................., Nr faxu ..........................., Adres e-mail ……………………………………………………

Data …………………..

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

(podpis Wykonawcy)
---------------------------------** - niepotrzebne skreślić
***-zaleca się, żeby wykonawca do oferty dołączył spis dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt.2
****-zaleca się, aby dokumenty zawierające informacje, Wykonawca złożył w oddzielnej

wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub spiął (zszył) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty

