Pakiet załączników dla części 3 składający się:

Załącznik Nr 1 – formularz ,,Oferta” ( 3 str.).
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania ( 2 str.).
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( 1 str.).
Załącznik Nr 4 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie ( 2str.).
Załącznik Nr 5 – zobowiązanie ( 1 str.).
Załącznik Nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej ( 1 str.).

Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniu opisanym adresem
składającego ofertę, adresem zamawiającego oraz hasłem: OFERTA – „Część 3.
Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzewino i
Bojano (Kontrakt 3.3)” – nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz. 1000

GMINA SZEMUD
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
woj. pomorskie

NIP 588-23-88-864
Regon 191675422
tel./fax (58) 676 44 39
e-mail: zp@szemud.pl

ZP/3/32/2018

Załącznik Nr 1
…………………………………….

…………………………………….

e-mail

Nr tel./fax

…………………………………….

…………………………………….

NIP

REGON

………………………………….
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Do Zamawiającego:
Gmina Szemud
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
1. Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego opublikowanym w BZP, internecie na str. www.szemud.pl oraz
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Oferujemy
wykonanie zamówienia:

,, Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.3)”
za cenę ryczałtową:

L.p.

1

Zadanie
inwestycyjne
( lokalizacja )

Zakres robót

2

3

Wartość
VAT
(netto)
[ pln ]
prac
projektowych
( do 5% kol. 7
) [ pln ]
4

Wartość
Wartość VAT
(brutto)
[ pln ]
robót
prac
netto
projektowych [ pln ]

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno –
tłocznej w Dobrzewinie , ul.
Chłopska , ul. Kowalska , ul.
Bednarska , ul. Łąkowa , ul.
Myśliwska, ul. Dworska, ul.
Siewna, ul. Polna ; [ dz.
170/27, 170/25, 165, 166, 167,
160/1÷2, 409/5, 111/25,
111/12, 111/18, 111/4, 171/31,
171/26, 171/38, 171/20,

- sieć kanalizacji sanit.
grawitacyjnej DN200 o
łącznej dług. L= 5010 m
;
- sieć kanalizacji sanit.
tłocznej PE 90 mm L =
890 m ;
- sieć wodociągowa PE
90 ÷ 110 mm L = 720 m
;
- przepompownia

GMINA SZEMUD
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
woj. pomorskie

………

5

………

[ pln ]

[ pln ]

6

(termin realizacji: 15.03.2019 r.)

1

Wartość
robót
brutto

………

7

8

9

(termin: 15.11.2019 r.)

……… ………

NIP 588-23-88-864
Regon 191675422
tel./fax (58) 676 44 39
e-mail: zp@szemud.pl

………

171/23÷24, 171/14, 171/3,
126/1, 180/24, 180/21, 180/52,
180/30, 159/2, 179/13÷14,
191/9, 192/25÷26, 192/30,
192/32, 191/13, 191/15, 193/4,
195, 205/38÷39, 174, 155,
179/19, 172/1÷2, 189/1÷2,
178/19÷20, 188/71÷72,
188/20, 178/22, 178/25,
178/28, 188/17 obręb
Dobrzewino ]

ścieków – 1 kpl
- odgałęzienia kan. sanit.
ok. 163 kpl
- odgałęzienia
wodociągowe ok. 15 szt
- odtworzenie
nawierzchni drogowej z
tłucznia
kamiennego/żwiru 11000
m²

………

Ʃ ( poz.1 )

………

…………* ……… ……… …….…*

(termin : 15.08.2018 r.)

2

3

(termin realizacji: 15.10.2018 r.)

Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Bojanie , ul.
Miedziana , ul. Złota ,
ul.Tytanowa ; [ dz. 190,
185/1, 185/2, 146/5, 180/15,
146/13÷14, 180/16÷19 obręb
Bojano ]

- sieć kanalizacji sanit.
grawitacyjnej DN200 o
dług. 700 m ;
- odgałęzienia kan. sanit.
28 kpl
- odgałęzienia
wodociągowe 3 szt.
- odtworzenie
nawierzchni drogowej z
tłucznia
kamiennego/żwiru 2000
m²

………

………

………

……… ………

………

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Bojanie , ul.
Akacjowa ; [ dz. 370/1, 370/16
obręb Bojano ]

- sieć kanalizacji sanit.
grawitacyjnej DN200
L=140 m
- odgałęzienia kan. sanit.
6 kpl
- odgałęzienia
wodociągowe 2 szt.
- odtworzenie
nawierzchni drogowej z
tłucznia
kamiennego/żwiru 400
m²

………

………

………

……… ………

………

………

………

………*

……… ……… ………*

Ʃ ( poz.2 +

poz.3 )

Razem (kwoty oznaczone *) (roboty budowlane + prace projektowe) (
………………………….………………#

Kontrakt 3.3 ) wartości BRUTTO

Okres gwarancji i rękojmi:

L.P.

1.
2.
3.

Okres gwarancji i
rękojmi

Ilość pkt.

36 m-cy
48 m-cy
60 m-cy

30
35
40

Okres gwarancji i
rękojmi
proponowany przez
Wykonawcę oznaczyć
znakiem X

#Cena całego zamówienia brutto –.............................. zł, słownie: .........................................
………………………………………………………………………………………………….*
*cena przyjęta do wzoru w pkt. XIV ust 2.
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2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń.
3. Wykonawca oświadcza, że zdobył konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
4. Wykonawca oświadcza, że uważa się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że przedstawione postanowienia do projektu umowy zostały przez niego
zaakceptowane oraz że zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.
6. Wykonawca gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
7. Wykonawca oświadcza, że nr konta, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie za przedmiot
zamówienia (w przypadku realizacji zamówienia) to: …………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..………………………
8. Wykonawca oświadcza że prowadzi przedsiębiorstwo

małe

□

□

□

średnie
duże
Właściwe oznaczyć znakiem X

9. Oświadczam/y, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia (określić zakres):
L.p. Nazwa części zamówienia
(zakres prac powierzony Podwykonawcy)

Nazwa (firma) Podwykonawcy (w przypadku, gdy
jest znana)

1.
2.
* niepotrzebne skreślić

10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

Lp.

Wyszczególnienie

ilość stron

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
............................... dnia ............................

GMINA SZEMUD
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
woj. pomorskie

NIP 588-23-88-864
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Załącznik Nr 2
Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Gminę
Szemud, 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 ustawy Pzp.

Miejscowość i data

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………..………………
…...........……………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość i data

GMINA SZEMUD
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
woj. pomorskie
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Załącznik Nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Gminę
Szemud, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ:
W zakresie zdolności technicznej
W zakresie zdolności zawodowej
(należy zaznaczyć właściwe).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………….., w następującym zakresie:
W zakresie zdolności technicznej
W zakresie zdolności zawodowej
(należy zaznaczyć właściwe).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

GMINA SZEMUD
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
woj. pomorskie

NIP 588-23-88-864
Regon 191675422
tel./fax (58) 676 44 39
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Załącznik Nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE
Miejscowość, data:

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

Nazwa wykonawcy:

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

Siedziba wykonawcy:

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

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności są
wymagane w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje
osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.:
- Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne
uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty:
l.p.

Imię i nazwisko/nazwa
adres, telefon

Zakres wykonywanych
czynności

Doświadczenie

Nr ewidencyjny
członkowstwa w izbie
inżynierów i adres
organu przyznającego
nr ewidencyjny

Nr decyzji
stwierdzającej
przygotowanie
zawodowe i adres
organu
przyznającego
decyzję

1.

Sposób dysponowania
osobami

1

Bezpośredni*

2

Pośredni*

*Niepotrzebne skreślić
1

2.

Bezpośredni*

2

Pośredni*

*Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Powyższe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
1. Wykonawca dysponuje potencjałem osobowym w sposób bezpośredni - tzn. gdy stosunek prawny łączy wykonawcę bezpośrednio z
daną osobą (umowa o pracę, samozatrudnienie, umowa przedwstępna czy umowa o świadczenie usług).
2. Wykonawca dysponuje potencjałem osobowym w sposób pośredni – tzn. gdy wykonawcę nie łączy więź prawna z danymi osobami, a
polega na jej potencjale technicznym i osoba ta pozostaje w gestii innego podmiotu (łączy ją stosunek prawny z podmiotem trzecim) należy
dołączyć wypełnione oświadczenie (załącznik nr 1).

GMINA SZEMUD
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
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(załącznik nr 1 do załącznika nr 4)

Zobowiązanie

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………
Niniejszym potwierdzam zobowiązanie do osobistego wykonania przeze mnie czynności
polegającej na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w ramach współpracy z
.......................................................................................................................................................
……………….................………..................................................................................................
………………………………………………….………………………...…….…..……....……
………………………………………………………………………………………..…………
(Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na rzecz gminy Szemud przy realizacji robót w ramach zamówienia publicznego pn: ,,Część 3.
Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzewino i Bojano (Kontrakt
3.3)” w przypadku uzyskania zamówienia przez w/w Wykonawcę. Zobowiązanie zgodne z art.
26 ust 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24
sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

_________________________________
Pieczęć i podpis osoby składającej zobowiązanie

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 5

Zobowiązanie
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
do zam. publicznego pn. „Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.3)”
Pełna nazwa podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędne zasoby*

Adres podmiotu

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

……………………………………………………………..……………………………………………
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
do
dyspozycji
następujące
niezbędne
zasoby
na
potrzeby
realizacji
zamówienia
pn. „Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzewino i Bojano
(Kontrakt 3.3)”
Zakres zasobu

Sposób wykorzystania
danego zasobu
np. zawarcie umowy
przy danym zakresie
zasobu

Zakres i okres udziału
przy wykonywaniu
zamówienia

Zdolności technicznej

Zdolności zawodowej

Jednocześnie oświadczam, iż zrealizuję roboty budowlane w zakresie wskazanych zdolności.

...................................................,dn. ........................
miejscowość

……………….......................................................
podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów
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Załącznik Nr 6
Nazwa i adres Wykonawcy*:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności do grupy kapitałowej
W związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ubiegając się o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.3)”
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:
nie należę# do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) z żadnym
Wykonawcom, który złożył ofertę w w/w przetargu.
że należę# do grupy kapitałowej z wykonawcą ………………………………………………………..
(należy podać pełną nazwę) który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu. w związku z tym
przedstawiamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
#

skreślić niepotrzebne .

*Wykonawca w rozumieniu art.2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24
sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
**Poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 184
z późn. zm.).

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość i data:
Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach
określonych w art. 297 § l Kodeksu Karnego (t,j.: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
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.
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