ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

str. 1

Załącznik Nr 1

Formularz oferty -plik został zamieszczony również w wersji edytowalnej
na stronie internetowej Zamawiającego

str. 2

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz oferty (Wzór)
________________________/_________ 2017 r.
Dane Wykonawcy(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podać dane lidera):
Numer telefonu i numer faksu do kontaktów ____________________________________________________________
e-mail: do kontaktów ________________________________________________________________________________
adres http:// _________________________________________________________________________________________
Województwo, w którym mieści się siedziba Wykonawcy _________________________________________________
Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:
____________________________________________________________________________________________________

OFERTA dla
Zakładu Usług Komunalnych
w Wejherowie Sp. z o.o.
Ul. Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn:
Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKOFABRYKA z podziałem na dwie Części:
 Część1*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKOFABRYKA” w Wejherowie”
 Część 2*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa gniazd-podziemnych punktów zbiórki odpadów”
* Należy zaznaczyć na jaką Część Wykonawca składa ofertę
my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełne nazwy i adresy
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie)

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
UWAGA:

- poniżej należy zaznaczyć znakiem „X”, w zależności na jaką Część Wykonawca składa ofertę
1) W zakresie Część 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem
autorskim dla planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla
przedmiotowej inwestycji „EKO-FABRYKA” w Wejherowie” przedkładam/y za:
a) cenę netto:

............................... zł

Podatek VAT (……%):

............................... zł

cenę brutto:

............................... zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)
zgodnie z Formularzem cenowym dla Części I oraz wymogami określonymi w SIWZ.
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Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego.
**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia): ____________________________________. Wartość
towaru lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.
W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór
oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania
wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt
7 ustawy o podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek
doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych
podatku VAT.
Formularz cenowy dla Części I
Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli.
Lp.
1
1

2

Zakres czynności
2
Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej wraz z
przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do Dokumentacji.
Nadzór autorski wyliczony dla
iloczynu szacunkowo określonej
liczby 12 pobytów projektów na
budowie i ceny jednostkowej w
kwocie ……...… zł netto/ za 1 pobyt

Wartość netto
3

Podatek VAT
4

Wartość brutto
5

..............................zł

..............................zł

..............................zł

............................ zł

............................ zł

............................ zł

RAZEM(wiersz 1 + wiersz 2)

Uwaga: Wartość brutto podana przez Wykonawcę w wierszu RAZEM tabeli winna być
równa cenie brutto podanej w ust. 1 pkt 1 lit. a) w niniejszym załączniku
b) Oferuję/my opracowanie Dokumentacji w terminie …… miesięcy na warunkach
określonych we wzorze (należy wpisać termin wykonania Dokumentacji od 4 do 6
miesięcy; pełne miesiące)
Uwaga:
1)

Opracowanie Dokumentacji w miesiącach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym
kryterium termin wykonania Dokumentacji w miesiącach. Minimalny termin wykonania Dokumentacji
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2)
3)

4)

2)

wynosi 4 miesiące. Maksymalny termin wykonania Dokumentacji wynosi 6 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania Dokumentacji krótszy niż 4 miesięcy, będzie
podlegał punktacji jak za termin minimalny wskazany przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje terminy wykonania Dokumentacji, krótszy niż 4 miesiące Zamawiający
przy ocenie przyjmie termin 4 miesiące. Natomiast do umowy wpisany zostanie termin zaoferowany
przez Wykonawcę.
Oferta z zaoferowanym terminem wykonania Dokumentacji dłuższym niż 6 miesięcy, zostanie
odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

W zakresie Część 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim
dla planowanej inwestycji pn: „Budowa gniazd – podziemnych punktów zbiórki
odpadów” przedkładam/y za:
a) cenę netto:
............................... zł
Podatek VAT (……%):

............................... zł

cenę brutto:

............................... zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)
zgodnie z Formularzem cenowym dla Części II oraz wymogami określonymi w SIWZ.
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego.
**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia): ____________________________________. Wartość
towaru lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.
W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór
oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania
wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt
7 ustawy o podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek
doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych
podatku VAT.
Formularz cenowy dla Części II
Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli.
Lp.
Zakres czynności
Wartość netto
Podatek VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej wraz z
1
przeniesieniem autorskich praw
..............................zł
..............................zł
..............................zł
majątkowych do Dokumentacji.
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2

Nadzór autorski wyliczony dla
iloczynu szacunkowo określonej
liczby 7 pobytów projektów na
budowie i ceny jednostkowej w
kwocie ……...… zł netto/ za 1 pobyt

............................ zł

............................ zł

............................ zł

RAZEM(wiersz 1 + wiersz 2)
Uwaga: Wartość brutto podana przez Wykonawcę w wierszu RAZEM tabeli winna być
równa cenie brutto podanej w ust. 1 pkt 2 lit. a) w niniejszym załączniku
b) Oferuję/my opracowanie Dokumentacji w terminie …….. miesięcy na warunkach
określonych we wzorze (należy wpisać termin wykonania Dokumentacji od 4 do 6
miesięcy; pełne miesiące).
Uwaga:
1)

2)

Opracowanie Dokumentacji w miesiącach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym
kryterium termin wykonania Dokumentacji w miesiącach. Minimalny termin wykonania Dokumentacji
wynosi 4. miesiące. Maksymalny termin wykonania Dokumentacji wynosi 6 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania Dokumentacji krótszy niż 4 miesięcy, będzie
podlegał punktacji jak za termin minimalny wskazany przez Zamawiającego.

3)

Jeżeli Wykonawca zaoferuje terminy wykonania Dokumentacji, krótszy niż 4 miesiące Zamawiający
przy ocenie przyjmie termin 4 miesiące. Natomiast do umowy wpisany zostanie termin zaoferowany
przez Wykonawcę.

4)

Oferta z zaoferowanym terminem wykonania Dokumentacji dłuższym niż 6 miesięcy, zostanie
odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

2. Oświadczam/y, że będziemy pełnić nadzór autorski przez okres wskazany w SIWZ.
3. Oświadczam/y, że na wykonaną Dokumentacje udzielimy gwarancji jakości, trwającej przez okres
36 miesięcy. (dotyczy obu części)
4. Oświadczam/y, że akceptuję/my warunki płatności za wykonanie zamówienia, określone przez
Zamawiającego w SIWZ.
5. Oświadczam/y, że a akceptuję/my postanowienia zawarte w SIWZ.
6. Oświadczam/y, że ceny przedstawione w Formularzu ofertowym uwzględniają wartość całego
zakresu przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
7. Oświadczam/y, że akceptuję/my zawarty w SIWZ Wzór Umowy i zobowiązuję/my się,
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia Umowy zgodnie z ofertą oraz
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Wadium w wysokości
....................................

………………………………

zł

wniosłem/wnieśliśmy

w

formie

9. Zwrot wadium proszę/simy dokonać na rachunek bankowy nr
……………………………………………………………………………………………………
(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza)

10. Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione
przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.
11. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuję/my się do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej w
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formie ..........................................................................
12. Oświadczam/y, że informacje, o których mowa w art. 36b ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579) - zawiera załącznik do oferty.
13. W załączeniu przedkładamy:
1) _____________________________________;
2) _____________________________________;
3) _____________________________________.

_________________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
*) Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
**)Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia
powyższego pola oznaczonego, Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
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Załączniki Nr 2

Oświadczenie (wzór) - plik został zamieszczony również w wersji
edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WSTĘPNE
z art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Działając na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) załączam do oferty w niniejszym postępowaniu aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu
- zwane dalej „Oświadczeniem Wstępnym”.
Część I – Informacje dotyczące Zamawiającego i postępowania
1. Zamawiający, któremu składane jest Oświadczenie Wstępne.
Lp.
Kategorie danych odnoszących się do
Informacje dot. Zamawiającego
Zamawiającego
1.1

Nazwa Zamawiającego

ZAKŁAD
USŁUG
KOMUNALNYCH
W WEJHEROWIE SP. Z O.O.

1.2

PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT

ZAKŁAD
USŁUG
KOMUNALNYCH
W WEJHEROWIE SP. Z O.O.

1.3

Adres do korespondencji

1.4

E-mail do korespondencji

1.5

Faks do korespondencji

faks: +48 58 676 95 20

1.6

Adres strony internetowej

www.zukwejherowo.pl

84-200 Wejherowo
ul. Obrońców Helu 1
woj. Pomorskie,
Kraj: Polska
sekretariat@zukwejherowo.pl

2. Dane postępowania w którym składane jest Oświadczenie Wstępne.
Lp.

Kategorie danych odnoszących się do
postępowania

Informacje dot. postępowania

2.1

Nazwa zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem
autorskim dla planowanej inwestycji pn: Budowa
wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta
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Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA z podziałem na dwie
Części: Część 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn:
„Budowa
punktu
selektywnej
zbiorki
odpadów
komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki
drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO – FABRYKA”
w Wejherowie” Część 2: „Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej
inwestycji pn: „Budowa gniazd – podziemnych punktów
zbiórki odpadów”

2.2

Numer sprawy

2.3

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych i data zamieszczenia w BZP

BZ/09/2017

603031-N– 2017 z dnia 17-10-2017 r.

Część II – Informacje dotyczące Wykonawcy lub innego podmiotu
3. Dane dotyczące Wykonawcy składającego Oświadczenie Wstępne.
Lp.

Dane dotyczące Wykonawcy

Informacje

3.1

Nazwa Wykonawcy

3.1*

Nazwa/y Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

3.3

Adres do korespondencji

3.4*

E-mail do korespondencji

3.5*

Faks do korespondencji

….. ……-…..-……

3.6*

Adres strony internetowej

……………………..

3.7

Czy Wykonawca jest
mikroprzedsiębiorstwem albo małym albo
średnim przedsiębiorstwem

3.8*

Inne dane

ul.
..-…
woj.
kraj:
………………..@...........l

Mikroprzedsiębiorstwo *–
Małe przedsiębiorstwo *–
Średnie przedsiębiorstwo * -

*Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 06.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.
Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36)::
•
Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;
•
Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 mln. EUR;
•
Średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
mln. EUR
Jeśli Wykonawca nie jest żadnym z ww. przedsiębiorstw należy wpisać „nie dotyczy”

4. Dane dotyczące innego podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.***
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Lp.

Dane dotyczące innego podmiotu

Informacje

4.1*

Nazwa innego podmiotu

4.2*

Adres do korespondencji

4.3*

E-mail do korespondencji

4.4*

Faks do korespondencji

….. ……-…..-……

4.5*

Adres strony internetowej

……………………..

4.6*

Inne dane

ul. …………………..,
..-… ………………..,
woj. ………………….,
Kraj: …………………
………………..@...........l

Część III – Oświadczenie
w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania
5. Oświadczam, że Wykonawca składający Oświadczenie Wstępne w niniejszym
postępowaniu nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
………………………………………………………………………………………………****
6. Oświadczam, że inny podmiot ………………………………………………………,*** na zdolnościach lub
sytuacji którego Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu w niniejszym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
7. Oświadczam, że Wykonawca składający Oświadczenie Wstępne w niniejszym
postępowaniu nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24
ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych to jest oświadczamy, że nie zachodzą:
1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i określone w dokumentacji postępowania;
2) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i określone w dokumentacji postępowania;
3) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i określone w dokumentacji postępowania;
4) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i określone w dokumentacji postępowania.
………………………………………………………………………………………………****
8. Oświadczam, że inny podmiot ………………………………………………………,*** na zdolnościach lub
sytuacji którego Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu w niniejszym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych to jest
oświadczamy, że nie zachodzą:
1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień
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publicznych i określone w dokumentacji postępowania;
2) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i określone w dokumentacji postępowania;
3) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i określone w dokumentacji postępowania;
4) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i określone w dokumentacji postępowania.
Część IV – Oświadczenie
w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
9. Oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, określone przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentacji postępowania (Rozdz.
VIII SIWZ) spośród warunków wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień
publicznych, w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
UWAGA:
należy zaznaczyć znakiem „X”, w zależności na którą Część Wykonawca składa ofertę
1)

Część

1: „Wykonanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim dla planowanej
inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz
z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO –
FABRYKA” w Wejherowie”
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania poniższych warunków udziału
w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w
Rozdz. VIII SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
Warunek udziału określony w SIWZ

2)

Nazwa i adres innego podmiotu

Część

2: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „budowa gniazd – podziemnych punktów zbiórki odpadów”.
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania poniższych warunków udziału
w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdz.
VIII SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
Warunek udziału określony w SIWZ

Nazwa i adres innego podmiotu
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Część V – Oświadczenia w zakresie innych informacji
10. Jednocześnie:
1) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej
w częściach II, III i IV są dokładne, prawidłowe i prawdziwe oraz że zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia
w błąd w tym konsekwencji wykluczenia Wykonawcy, który w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
2) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez
zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie oświadczeń
i dokumentów, w zakresie określonym w dokumentacji postępowania
i z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;
3) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający uzyskał
dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione
w: ……………… [wskazać Część/ustęp/punkt(-y), których to dotyczy]* niniejszego
Oświadczenia Wstępnego, na potrzeby niniejszego postępowania.

Miejscowość ___________________ data ___________________

___________________________
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
* Wypełnić tylko jeżeli dotyczy;
** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie
Wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Oświadczenie
Wstępne potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Brak podstaw
wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
odnosi się do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
*** Wypełnić danymi wszystkich innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega;
**** Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
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Załącznik nr 7

Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia- plik
został zamieszczony również w wersji edytowalnej na stronie
internetowej Zamawiającego
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Załącznik Nr7 do SIWZ
Oświadczenie
o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy*)

___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy*)
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn:
Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKOFABRYKA z podziałem na dwie Części:
 Część1*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKOFABRYKA” w Wejherowie”
 Część 2*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa gniazd-podziemnych punktów zbiórki odpadów”
* Należy zaznaczyć na jaką Część Wykonawca składa ofertę
niniejszym oświadczam, iż):
1) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części
zamówienia**:
Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli jest
znana)

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy
powierzyć podwykonawcy

2) zamierzamy powierzyć podwykonawcom realizację następujących części zamówienia
i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art. 22a
ust. 4 ustawy:
Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy
(innego podmiotu)

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy
powierzyć innemu podmiotowi (podwykonawcy)

_______________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
* ) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców;
**) Wypełnić w zakresie zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, jeżeli są znani;
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ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ- O ILE MA ZASTOSOWANIE
Załączniki Nr 2,1

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
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Załącznik Nr 2.1

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn:
Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKOFABRYKA z podziałem na dwie Części:
 Część1*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKOFABRYKA” w Wejherowie”
 Część 2*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa gniazd-podziemnych punktów zbiórki odpadów”
* Należy zaznaczyć na jaką Część Wykonawca składa ofertę

………………...…………………………………………………………………………………………...……………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Zobowiązuję się do oddania na rzecz:

……………………..……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

zasobów w niżej określonym zakresie (zaznaczyć właściwe):

zdolności zawodowe (kwalifikacje zawodowe, doświadczenie)
na okres …………………………………………………………………………………..……………………………………...
(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

Z wykonawcą łączy mnie stosunek prawny wynikający z:
……………………………………………………………………………………………………………………..………………
(wskazać charakter stosunku)

Sposób udziału w realizacji zamówienia w:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga: Jeżeli podmiot udostępnia wykonawcy zdolności zawodowe (kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie) wymagane jest opisanie udziału w sposób wskazujący, czy podmiot udostępniający
zdolności zrealizuje (podwykonawstwo) roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
........................... dnia .................................

………………………………………………………………….……..
/Podpis Wykonawcy/

UWAGA
Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot
udostępniający zasób.
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DOKUMENT SKŁADANY BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca nie załącza dokumentu do oferty, ponieważ oświadcza się co do faktu, że nie przynależy
do Grupy Kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Informacje o
innych Wykonawcach Wykonawca może uzyskać uczestnicząc w sesji otwarcia ofert lub z informacji
zamieszczanej przez Zamawiającego na podstawie ar. 86 ust.5 Ustawy.
Załączniki nr 3

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej - plik został zamieszczony również w wersji
edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn:
Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKOFABRYKA z podziałem na dwie Części:
 Część1*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKOFABRYKA” w Wejherowie”
 Część 2*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa gniazd-podziemnych punktów zbiórki odpadów”
* Należy zaznaczyć na jaką Część Wykonawca składa ofertę
niniejszym oświadczam, iż*):
 Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 poz. 229)
 Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 poz. 229.), z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
 Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:
Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

____________data ___________________
___________________________
(podpis składającego oświadczenie)
*) Właściwe zaznaczyć,
**) Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z
ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
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Załączniki nr 4

Wykaz wykonanych usług
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Załącznik nr 4 składany na wezwanie Zamawiającego
Wykaz wykonanych usług- wzór
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie
Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA z podziałem na dwie Części:
 Część1*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO-FABRYKA” w Wejherowie”
Przedstawiam wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym dla wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej,
którego opis sposobu oceny zawarty jest w ogłoszeniu i w SIWZ:
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L.p.

Przedmiot usługi (szczegółowy opis
zakresu usługi stosownie do
wymaganego w treści SIWZ
warunku udziału w postępowaniu)

Wartość brutto
w PLN

2

3

1

Podmiot na rzecz, którego
roboty wykonano
(nazwa i adres)

Daty wykonania
( od-do)

Informacje uzupełniające
Dowody

4

od
dd/mm/rrrr

do
dd/mm/rrrr

5

6

7

Zasoby
innego
podmiotu

Nazwa
innego
podmiotu

8

9

____________data ___________________
___________________________
( czytelny podpis, bądź podpis i stempel imienny osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

1.
2.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy powyższe usługi zostały wykonane należycie.
Dowodem, o którym mowa w pkt 1 są:
a) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
b) Oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym
mowa w pkt a),
c) Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
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Uwaga do kol.7
1. Wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że zamówienie zostały wykonane należycie.
Uwaga do kol.8
1. Zaznaczyć znakiem „X”, tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełnienia warunku udziału.
2. Jeżeli dla wykazania spełnienia warunku udziału Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, to w takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia,
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu.
Uwaga do kol. 9Wpisać nazwę innego podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega.
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Załączniki nr 5

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
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Załącznik Nr 5
Załącznik składany na wezwanie Zamawiającego

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia - wzór
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn:
Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKOFABRYKA z podziałem na dwie Części:
 Część1*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKOFABRYKA” w Wejherowie”
 Część 2*: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji pn: „Budowa gniazd-podziemnych punktów zbiórki odpadów”
* Należy zaznaczyć na jaką Część Wykonawca składa ofertę
Oświadczam/y, że do realizacji przedmiotowego zamówienia będą skierowane niżej wymienione
osoby:
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia n/w funkcji przez jedną osobę.

Część I
Lp.

Imię i Nazwisko osoby,
którą Wykonawca
skierował do realizacji
zamówienia

Posiadane uprawnienia budowlane do
projektowania + aktualny wpis do właściwej izby
samorządu zawodowego

1

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

2

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń

3

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

4

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Doświadczenie liczba lat

Podstawa do
dysponowania
osobą*)

*) Dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji przez inny podmiot.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia n/w funkcji przez jedną osobę.
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Część II
Lp.

1

Imię i Nazwisko osoby,
którą Wykonawca
skierował do realizacji
zamówienia

Posiadane uprawnienia budowlane do
projektowania + aktualny wpis do właściwej izby
samorządu zawodowego

Podstawa do
dysponowania
osobą*)

Doświadczenie liczba lat

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
architektonicznej
*) Dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji przez inny podmiot.

____________data ___________________
___________________________
(data i czytelny podpis, bądź podpis i
stempel imienny osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy)
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Załącznik nr 8

Poglądowe zdjęcia gniazd
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