UWAGA! Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przekazywana jest przez
wykonawcę dla zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach).

(WZÓR)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA –art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp

do zamówienia publicznego pn.:
„Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 – Płonka
Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka – Matyski”
Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wraz z innym wykonawcą, który złożył ofertę
w ww. postępowaniu.
………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
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UWAGA!
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 - dotyczy dokumentu wskazanego w załączniku nr 6.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

(pieczęć Wykonawcy)

„Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 –
Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka –
Matyski”

Załącznik Nr 6 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnym na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
zamawiający żąda następujących dokumentów, tj.: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
dla części I i II- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na I i II część, Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w pkt. XI 1.a ppkt 3b) SIWZ, gdy Wykonawca
wykaże dysponowanie jednym kierownikiem budowy o którym mowa w powyższym punkcie.
UWAGA!
Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający
określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016
r., poz. 65).

Strona 2 z 6

__________________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr. 85 715 2251, fax 85 715 2256
Sekretariat burmistrza tel. 85 715 2749, e-mail sekretariat@um.lapy.pl

Lp.

Imię i Nazwisko

1

2

Informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych:
numer uprawnień, data ich wydania, szczegółowy zakres uprawnień,
nazwa organu który je wydał

Zakres
wykonywanych
czynności

3

5

6
Wykonawca

Kierownik
budowy
(odpowiedzialny
za kierowanie
robotami
budowlanymi)

- dysponuje osobą: ………………………...……...…*/

Informacja o podstawie dysponowania osobą

Numer uprawnień: ……………………………………………………
Data ich wydania: …………………………………………………….
Szczegółowy zakres uprawnień: ………………………………………
1

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

…………………………………………………………………………
Nazwa organu który je wydał: …………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

wpisać, np.: umowa o pracę, umowa o świadczenie
usług, umowa zlecenia, samo zatrudnienie osoby
fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą itd.
- będzie dysponował osobą: ……………….
………………*),**
wpisać, np.: umowa o podwykonawstwo,
o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o
delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy u
wykonawcy itd.

Dokumenty potwierdzające ww. wymagania przedstawimy przed podpisaniem umowy - zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XX.
Uwaga:
* - niepotrzebne skreślić
** - Zgodnie z rozdziałem XII SIWZ pkt 6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ ). Należy wypełnić załącznik nr 8 do SIWZ.
Powyższe nie będzie jednak dotyczyć przypadków zaangażowania przez wykonawcę na podstawie różnych stosunków prawnych osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy prowadzi
działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa (zakładu pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie
osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego, np. pełniła funkcję projektanta. W takim bowiem przypadku mamy do czynienia
z bezpośrednim dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, a nie powołaniem się na zasoby podmiotu trzeciego.

…………………………………………………………………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość ………………………………… , dn. ………………………
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UWAGA!
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 - dotyczy dokumentu wskazanego w załączniku nr 7.
Wykaz robót budowlanych zrealizowanych przez wykonawcę
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
(pieczęć
(pieczęćWykonawcy)
wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

„Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 –
Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka –
Matyski”

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnym na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
zamawiający żąda następujących dokumentów, tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Dla Części I
Za dwie roboty budowlane Zamawiający uzna roboty budowlane związane z budową lub przebudową ścieżki rowerowej lub drogi o nawierzchni bitumicznej o długości min
400m każda oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Dla Części II
Za dwie roboty budowlane Zamawiający uzna roboty budowlane związane z budową lub przebudową ścieżki rowerowej lub drogi o nawierzchni bitumicznej o długości min
600m każda oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na I i II część, Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w pkt. XI 1.a ppkt 3a) SIWZ, gdy Wykonawca
wykaże spełnienie warunku tak jak dla II części.
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Podmiot realizujący robotę budowlaną

Daty
wykonania

Lp.

1

Rodzaj zrealizowanego
zamówienia
(zgodnie z postawionym
wyżej warunkiem)

2

Wartość robót
(zł brutto)

3

(od…do…)
Podać dzień,
miesiąc
i rok

4

Polegamy na wiedzy
Miejsce
wykonania

Dowody, o których
mowa w wykazie robót
(nr strony)

Zamówienie
wykonaliśmy sami

i doświadczeniu
innych podmiotów*

Uwaga! W kol. 7 lub 8 wykonawca
wpisuje „TAK” w zależności od wybranej
opcji.
5

6

7

8

1.

Uwaga:
*- Zgodnie z rozdziałem XII SIWZ pkt 6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ ). Należy wypełnić załącznik nr 8 do SIWZ.

………………………………………………………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Miejscowość ………………………………… , dn. ………………………
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 – Płonka
Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka – Matyski”
Lp.

Pełna nazwa podmiotu
oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Numer telefonu i faksu

1.

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz:
………………………………………………..…………………………..…………………………………………
………………………………………………..…………………………..…………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji niezbędne zasoby, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej do wykonywania zamówienia
pn.: „Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 –

Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka – Matyski”
Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
1. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że zrealizuję roboty budowlane (Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia)
…………...........................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upełnomocnionej (ych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędnych zasobów
................................................, dn. ........................
miejscowość

Niepotrzebne skreślić
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