SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego przedmiotem jest:

„Modernizacja placu i budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”

Sławkowice, lipiec 2012 r.

1.Nazwa oraz adres zamawiającego, a także dane teleadresowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Sławkowicach, Sławkowice 300, 32-020 Wieliczka,
adres strony internetowej: www.biskupice.pl tel. 668-238-116
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej
uPzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45.23.31.40-2
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Sławkowicach.
Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie parkingu z kostki szarej gr. 6cm na
podsypce piaskowej, dostawa i montaż bramy garażowej.
Szczegółowy zakres robót określa: przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia do 28 września 2012r.
5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane,
jeżeli Zamawiający przewiduje
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.).
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp
spełniają warunki dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania oceny jego spełniania.
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania oceny jego spełniania.
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną minimum 50 000 zł.
6.2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi złożyć wymagane w pkt. 6 SIWZ
oświadczenia i dokumenty.
6.3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia / nie spełnia.
6.4. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1, uPzp, z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

uPzp, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
4) Wykonawca, ubiegający się o niniejsze zamówienie, który polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie
oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia,
5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1) i 2),
6) wykaz osób (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wykaz przygotować z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ,
7) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót stanowiący załącznik nr
10 do SIWZ,
8) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000,00zł.
6.2. W przypadku składania oferty wspólnie z innymi podmiotami, podmioty muszą:
1) Oświadczenia wymienione w pkt 6.1. ppkt. 1) i 2) składane są przez wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy.
2) Dokument wymieniony w pkt. 6.1. ppkt. 3) składa każdy z Wykonawców.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących każdego Wykonawcy są przez niego poświadczone za zgodność z oryginałem.
4) Dokumenty wymienione w pkt. 6.1. ppkt.6) i 7) składane są przez Wykonawców wspólnie.
Zamawiający nie dopuszcza uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez
jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(art. 23 ust. 2 uPzp).
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) Zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp Wykonawca ten,
składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się aktualnego odpisu z właściwego rejestru zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego mogą być
przekazywane pisemnie na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Sławkowicach, Sławkowice 300, 32-020
Wieliczka.

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia (do godz. 17:00), w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym doręczono
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie
internetowej www.biskupice.pl.
7.5. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie
art. 38 ustawy.
7.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7.7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest
Jolanta Kożuch-Zyguła tel. 668-238-116.
8. Wymagania dotyczące wadium.
W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
9. Termin związania z ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych
w pkt. 12.
10.4. Oferta powinna być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do SIWZ.
10.5. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez
użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka.
10.6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na
podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Dokument, z którego wynika upoważnienie do
reprezentowania Wykonawcy i pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) musi być załączone do oferty.
Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy może być złożone w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą
pełnomocnictwa lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.
10.7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są zgodnie z art. 23 ust
2 uPzp do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający
pełnomocnika może być złożony w formie oryginału, kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.
10.8. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do
wykonania podwykonawcom.
10.9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
10.10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z napisem:
„Modernizacja placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”
oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy oraz Zamawiającego i dopiskiem „nie otwierać do dnia
26.07.2012r do godz. 10:15”
10.11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złożonej ofercie.
Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane,
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć
napisem „ZMIANA”.
10.12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i

zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem
„WYCOFANIE”.
10.13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, iż
nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te
informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Oferty należy składać do dnia 26.07.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie OSP w Sławkowicach.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OSP Sławkowice, w dniu 26.07.2012 r. o godz. 10:15.
12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar robót stanowiący
załącznik do SIWZ.
12.2. Cenę oferty należy wpisać do „formularza oferty” wg druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
12.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
oraz obejmować wszelkie należne opłaty oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
12.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiaru robót. Wszelkie błędy
dostrzeżone w przedmiarze lub dokumentacji projektowej, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu
przed terminem składania ofert w trybie art. 38 uPzp.
12.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
12.6. Wykonawca może podać tylko jedną cenę – bez proponowania rozwiązań wariantowych.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej przy
zastosowaniu kryterium cena – 100 % ( max 100 pkt ) wg wzoru:
C= ( Cmin / Co ) x 100 pkt
Gdzie: C - wartość pkt badanej oferty
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Co – cena oferty badanej
13.1. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do 2 miejsc po przecinku.
13.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, czyli temu,
który otrzyma największą liczbę punktów.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
14.2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie
ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy)
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
16. Istotne postanowienia umowy
Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, odnoszące się do postępowań o
wartości poniżej 5 000 000 euro dla robót budowlanych.
18. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
9. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu prowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Załączniki do SIWZ:
Zał. 1 - Formularz oferty,
Zał. 2 - oświadczenie z art. 22 ust. 1uPzp,
Zał. 3 - oświadczenie z art.24 ust. 1 uPzp,
Zał. 4 - oświadczenie z art.24 ust. 1 pkt 2 uPzp,
Zał. 5 – wykaz osób,
Zał. 6 – wzór umowy,
Zał. 7 – przedmiar robót.

Sławkowice, dnia 11.07.2012r
Zatwierdził:

Załącznik nr 1
miejscowość, data….........................

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................
nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

REGON:
tel

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

NIP…………………………………….
fax

………………………………………

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach na realizację zamówienia „Modernizacja
placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto ..................................zł.
słownie: .........................................................................................................................,
netto ....................................... zł.
słownie:.............................................................................................................................. podatek
od towarów i usług w wysokości .................. % tj.:.............................. zł.
1. W

przypadku

wyboru

naszej

oferty

zobowiązujemy

się

wykonać

zamówienie

w terminie do 28 września 2012r
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmii na okres 3 lat od dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.
3. Zamówienie zamierzamy wykonać sami TAK/ NIE٭
Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom٭:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty
upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
…………………………………………………………
Imię i nazwisko/Nazwa firmy

………………………………………………………..
………………………………………………………..
Adres

7. Do oferty dołączamy następujące dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1)
2)
3)
4)
5)

…………………….
……………………
……………………
……………………
……………………..
...............................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

 ٭niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
miejscowość, data…...................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
/Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.)/

Przystępując do prowadzonego przez Gminę Biskupice postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr WRGiI.ZP.271.8.2012 na:
„Modernizacja placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”
oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.), dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych
odpowiedzialności karnej z art. 297§1 kk.

potwierdzam

własnoręcznym

podpisem,

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

świadomy(a)

Załącznik nr 3

miejscowość, data......................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
/Art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
(t.j. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn zm.)/

Przystępując do prowadzonego przez Gminę Biskupice postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr WRGiI.ZP.271.8.2012 na:
„Modernizacja placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”
Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy którego reprezentuję nie istnieją podstawy do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.).
Prawdziwość
powyższych
danych
odpowiedzialności karnej z art. 297§1kk.

potwierdzam

własnoręcznym

podpisem,

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

świadomy(a)

Załącznik nr 4

(pieczęć wykonawcy)

miejscowość, data......................

OŚWIADCZENIE
/Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
(t.j. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn zm.)/
Przystępując do prowadzonego przez Gminę Biskupice postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr WRGiI.ZP.271.8.2012 na:
„Modernizacja placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”
Oświadczam, że nie zaistniała przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2010r nr 113, poz. 759 z późn zm.) uzasadniająca
wykluczenie mnie jako wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.
Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
własnoręcznym
podpisem,
świadomy(a)
odpowiedzialności karnej z art. 297§1 kk.

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

1) Dotyczy tylko osób fizycznych,
2) Dotyczy osób fizycznych o których mowa w Paragrafie 1 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz.U. z 2009r Nr 226 poz 1817),
3) Art. 24 ust. 1 pkt 2 – „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do
których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Załącznik nr 5

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz osób do realizacji zamówienia publicznego pn:
„Modernizacja placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe/
wykształcenie

Zakres czynności
wykonywanych w
trakcie realizacji
zamówienia

Informacja o
podstawie
dysponowania tymi
osobami
osoba będąca w
bezpośrednim
dysponowaniu/osoba
udostępniona przez
inne podmioty

Oświadczam, iż wymienione/a wyżej osoby/a posiada/ją uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z wpisem do izby inżynierów budownictwa.
Prawdziwość
powyższych
danych
odpowiedzialności karnej z art. 297§1kk.

potwierdzam

własnoręcznym

podpisem,

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

świadomy(a)

