BGK. 271.2.2020
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”

Załącznik Nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY
I.

Dane Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców):
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Nr telefonu/faks: ......................................................................................................................................
Województwo: ...........................................................................................................................................

adres e-mail:
nr NIP:

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

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

nr REGON:

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

konto bankowe: ………………………………………………………………………..……….………..……….
II.

Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
tel.: (85) 731-96-10

III.

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Rozbudowa stacji
uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki” oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę ryczałtową brutto:

_ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ PLN
słownie złotych: ...........................................................................................................
…………..…………………………………………………………….………………………
w tym należny podatek VAT …………… % w kwocie ……………………………….. PLN
w tym:
a) Wykonanie prac projektowych, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.11 ppkt 3.11.6 SIWZ za cenę
ryczałtową brutto1:
_ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ PLN
słownie złotych: ...........................................................................................................
…………..…………………………………………………………….………………………
w tym należny podatek VAT …………… % w kwocie ……………………………….. PLN
1

Wartość prac projektowych zgodnie z SIWZ Rozdział 3 pkt 3.11 ppkt 3.11.6 należy ustalić na poziomie
max. 5 % wynagrodzenia brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.
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IV.

Oświadczam, że:
a) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych
uwag oraz przyjmuję warunki w niej zawarte,
b) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
c) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,
d) zapoznałem się z treścią Załącznika nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącego ochrony danych osobowych w niniejszym postępowaniu,
e) akceptuję wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
f) zobowiązuję się wykonać zamówienie w następujących terminach:
wykonanie prac projektowych (protokolarne przekazanie zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej tj.: projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i
decyzjami w tym w wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót): do dnia
…………………………. (nie później niż 30 lipca 2021 rok),
 realizacji całego przedmiotu zamówienia: w terminie do dnia …………………………. (nie później niż


29 października 2021 rok),

V.

VI.

VII.

VIII.

g) akceptuję termin płatności podany przez Zamawiającego, tj.: 30 dni od dnia otrzymania faktury,
h) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
Udzielam gwarancji:
- na roboty budowlane, urządzenia, wyposażenie i materiały objęte zamówieniem na okres: ……..……
miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) licząc od daty dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń;
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:
......................................................................................................................................................................
słownie: …………………………………..……………..……..…..……………………………………….…..……
w formie: ......................................................................................................................................................
zwrot wadium prosimy dokonać na konto: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy, w wysokości
8 % ceny podanej w ofercie,
b) zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia
(jeśli dotyczy):**
L.p.

Część zamówienia (określić wyraźnie zakres prac,
które zostaną wykonane przez podwykonawców)

Nazwa i adres podwykonawcy***

**) Wykreślić jeśli nie dotyczy. W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia oraz jeśli z treści innych dokumentów
dołączonych do oferty nie będzie wynikało nic innego, Zamawiający uzna że Wykonawca zamierza zrealizować
zamówienie siłami własnymi.
***) Wykonawca zobowiązany jest podać firmy wszystkich podwykonawców skonkretyzowanych, tj. znanych w
momencie sporządzania i składania oferty przez Wykonawcę, jeżeli przedmiot zamówienia Wykonawca zamierza w
ogóle wykonać z udziałem podwykonawców w ramach wyraźnie wskazanych w ofercie części zamówienia. W
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przypadku, gdy Wykonawca ogólnie zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, ale na
tym etapie nie jest znany jeszcze żaden konkretny podwykonawca, to Wykonawca winien w ramach tego punktu
oferty oświadczyć, iż na moment sporządzania i składania oferty Wykonawcy nie są znani jeszcze żadni
podwykonawcy, którym zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w ofercie części zamówienia.

IX.

Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozdziale 3 SIWZ pkt 3.14 do realizacji
zamówienia przy czynnościach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaangażuję
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1976 r. - Kodeks pracy.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 3.
Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
1) ………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………..………
3) …………………………………………………………………………..……………
4) ………………………………………………………………………..………………
5) ………………………………………………………………………..………………
Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ..….… do …..… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazałem w
załączniku nr ………… do Oferty i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie
powyższego załączam stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.
Oświadczam, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług****
****) Skreślić pkt XIII, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Należy wówczas
dołączyć informację zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku,
zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

Inne informacje oferenta:
…………………………………………………………………………………………….……..…………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…..………..…
Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1. ..................................................... tel. kontaktowy, faks: .............................................................................
zakres odpowiedzialności: ……………………………………………………..………………..……….………
2. ...................................................... tel. kontaktowy, faks: ............................................................................
zakres odpowiedzialności: …………………………………………….…………………………………………
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię: .......................................................................................................................................
Stanowisko: .............................................................................................................................................
2

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).
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Telefon: .....................................................

Fax: ............................................................................

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
*) niepotrzebne skreślić

Czy wykonawca jest: (zaznaczyć właściwe):4
mikroprzedsiębiorstwem
małym przedsiębiorstwem
średnim przedsiębiorstwem
żadnym w wymienionych powyżej

............................, dn. _ _ . _ _ . 2020 r.

................................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

4

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s.
36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów
EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:
……………………………………..……………
………………………………………..…………
………………………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………...………………
……………………………………...……………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstaw do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa p.z.p.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki” oświadczam, co następuje:
A. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy

(wypełnić właściwy punkt/skreślić niewłaściwy):

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23
ustawy p.z.p.
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
p.z.p.

…………………. dnia ………………. r.
…………………………………

(miejscowość)
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(podpis)

3) Oświadczam,

że

zachodzą

w

stosunku

do

mnie

z postępowania na podstawie art. ………………. ustawy p.z.p.

podstawy

wykluczenia

(podać mającą zastosowanie podstawę

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1).

Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy p.z.p. podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………..
……………..

…………………. dnia ………..…..…. r.
…………………………………

(miejscowość)

(podpis)

2. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca
(jeśli dotyczy):

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………….....................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………. dnia ………….…. r.
…………………………………

(miejscowość)

(podpis)

3.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje
się Wykonawca (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………………………..…………….................
…………………………………………………………………………………………………….........................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG):

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
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…………………. dnia …………. r.
…………………………………

(miejscowość)

(podpis)

B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Informacja dotycząca Wykonawcy:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

…………………. dnia ………..……. r.
…………………………………

(miejscowość)

(podpis)

2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego

w

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia,

polegam

na

zasobach

następującego/ych podmiotu/ów:

1) …………………………………………………………………………………………………….…..……
2) ……………………………………………………………………………………………..………….……
3) …………………………………………………………………………………………………….….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:
………………………………………….………………………………………………….……..…..……
……………..………………….……………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………….……….…………………………….…...……
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Należy w tym przypadku załączyć również pisemne zobowiązanie takiego podmiotu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
7

BGK. 271.2.2020
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”

…………………. dnia ……………….. r.
…………………………………

(miejscowość)

(podpis)

C. 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.

…………………... dnia ……………. r.
…………………………………

(miejscowość)

(podpis)

Pouczenie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY P.Z.P.
(oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą**)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pn.: „Rozbudowa stacji
uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki”, po zapoznaniu się z
informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych,
oświadczam, że
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa/firma Wykonawcy)

nie należę/-my do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. Nr 2019, poz. 369 ze zm.), z żadnym z pozostałych
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu
należę/-my do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. Nr 2019, poz. 369 ze zm.) z następującymi Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:
1) …………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………………..……
(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)

………………………..………………………………
miejscowość
data

………….....................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania)

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p.
(tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
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ścieków w miejscowości Boćki”
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 ustawy p.z.p.).
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. Nr 2019, poz. 369 ze
zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik Nr 5a do SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(pieczątka Wykonawcy)

………………….., ………………
miejscowość

data

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH* (wzór)
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Przedmiot
roboty
budowlanej
Lp.

(Należy podać
informacje na
podstawie których,
Zamawiający będzie
mógł jednoznaczne
stwierdzić spełnienie
przez Wykonawcę
warunków udziału
w postępowaniu)

Całkowita
wartość
brutto
roboty
budowlanej
w PLN

Termin realizacji
(zgodnie z zawartą
umową)

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Miejsce wykonania
i podmiot, na rzecz
którego robota
budowlana została
wykonana

Doświadczenie
(*niewłaściwe
skreślić)

Własne* /
Użyczone przez
inny podmiot na
którego zasobach
Wykonawca
polega*

Własne* /
Użyczone przez
inny podmiot na
którego zasobach
Wykonawca
polega*

*) Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody - dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.

………………………………………………..
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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BGK. 271.2.2020
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”

Załącznik Nr 5b do SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG

(pieczątka Wykonawcy)

…………………….., ………………
miejscowość

data

WYKAZ
WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG*
Przedmiot usługi
Lp.

(Należy podać informacje na
podstawie których, Zamawiający
będzie mógł jednoznaczne
stwierdzić spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu)

Termin realizacji usługi
(zgodnie z zawartą umową)

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Odbiorca usługi
(adres)

Doświadczenie
(*niewłaściwe
skreślić)
Własne*/
Użyczone przez
inny podmiot na
którego zasobach
Wykonawca
polega*
Własne*/
Użyczone przez
inny podmiot na
którego zasobach
Wykonawca
polega*

*) Należy załączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane bądź są wykonywane w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). oraz w Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16
października 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993)
W przypadku wykazania usług wykonywanych tj. świadczeń okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania
ofert.

…………………………………………..…
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”

Załącznik Nr 5c do SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

(pieczątka Wykonawcy)

………………….., ………………
miejscowość

data

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH* (wzór)
(REALIZOWANYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ)
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Przedmiot
roboty
budowlanej
Lp.

(Należy podać
informacje na
podstawie których,
Zamawiający będzie
mógł jednoznaczne
stwierdzić spełnienie
przez Wykonawcę
warunków udziału
w postępowaniu)

Termin realizacji
Całkowita
wartość brutto
roboty
budowlanej
w PLN

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Miejsce wykonania
i podmiot, na rzecz
którego robota
budowlana została
wykonana

Doświadczenie
(*niewłaściwe
skreślić)

Własne*/
Użyczone przez
inny podmiot na
którego zasobach
Wykonawca
polega*

Własne*/
Użyczone przez
inny podmiot na
którego zasobach
Wykonawca
polega*

*) Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody - dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 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.

………………………………………………..
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”

Załącznik Nr 6 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

(pieczątka Wykonawcy)

………………….., ………………
miejscowość

data

WYKAZ OSÓB (wzór)
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp.

Imię i nazwisko

Doświadczenie,
Wykształcenie,
rodzaj i zakres posiadanych
uprawnień
Doświadczenie: …………….…… lat
Wykształcenie: …………………..….….
Specjalność: ……………………....……
……………………………………………

1

(należy podać zgodnie z decyzją o nadaniu uprawnień)

w zakresie: ………………………..……
…………………………………..……….
numer i data posiadanych uprawnień:
……………………………………………..
Doświadczenie: …………….…… lat
Wykształcenie: …………………..….….
Specjalność: ……………………....……
……………………………………………

2

(należy podać zgodnie z decyzją o nadaniu uprawnień)

w zakresie: ………………………..……
…………………………………..……….
numer i data posiadanych uprawnień:
……………………………………………..
Doświadczenie: …………….…… lat
Wykształcenie: …………………..….….
Specjalność: ……………………....……
……………………………………………

3

(należy podać zgodnie z decyzją o nadaniu uprawnień)

w zakresie: ………………………..……
…………………………………..……….
numer i data posiadanych uprawnień:
……………………………………………..

Zakres
wykonywanych
czynności w
trakcie realizacji
zamówienia funkcja

GŁÓWNY
PROJEKTANT

Podstawa
dysponowania osobami



pracownik jest w
dyspozycji Wykonawcy/
Wykonawców*



pracownik będzie w
dyspozycji Wykonawcy/
Wykonawców (oddany
Wykonawcy/Wykonawcom
przez inny podmiot)*
* niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK
BUDOWY



pracownik jest w
dyspozycji Wykonawcy/
Wykonawców*



pracownik będzie w
dyspozycji Wykonawcy/
Wykonawców (oddany
Wykonawcy/Wykonawcom
przez inny podmiot)*
* niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK
ROBÓT
SANITARNYCH



pracownik jest w
dyspozycji Wykonawcy/
Wykonawców*



pracownik będzie w
dyspozycji Wykonawcy/
Wykonawców (oddany
Wykonawcy/Wykonawcom
przez inny podmiot)*
* niepotrzebne skreślić

**) należy wypełnić tabelę „Doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” celem oceny
spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania zamówienia, określonego w Rozdziale 9 pkt 9.1.
ppkt 9.1.1. 3) tiret trzecie SIWZ
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ścieków w miejscowości Boćki”

…………………………………………..…
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)
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Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”

……………
……..,
……………
…

(pieczątka Wykonawcy)

miejscowość

data

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Przedmiot usługi

Imię i nazwisko

Pełniona
funkcja

(Należy podać
informacje na podstawie
których, Zamawiający
będzie mógł
jednoznaczne stwierdzić
spełnienie przez daną
osobę warunków udziału

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Zleceniodawca

w postępowaniu)

PROJEKTANT
GŁÓWNY

KIEROWNIK
BUDOWY

KIEROWNIK
ROBÓT
SANITARNYCH

Dane wskazane w powyższej tabeli posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności
zawodowej do wykonania zamówienia, określonego w Rozdziale 9 pkt 9.1. ppkt 9.1.1. 3) tiret trzecie SIWZ.
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…………………………………………..…
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

…………………….., ……………
miejscowość

data

Zobowiązanie innego podmiotu
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia

Lp.

Pełna nazwa podmiotu oddającego
do dyspozycji niezbędne zasoby

Adres/siedziba
podmiotu

Nr telefonu/faksu

Działając jako przedstawiciel/e upoważniony/ieni do reprezentacji (podać nazwę podmiotu udostępniającego
zasób, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) ……………………………………….…………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………..……………………………………………………………………………………………………….……
zobowiązuję/emy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy (podać nazwę podmiotu składającego
ofertę) ………………………………..…………………………………………………………………….… z siedzibą
w …………………………………………………………………………………………………………..…….. przy ul.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
niezbędnych zasobów w zakresie*:
a) ……………………………………………………………………………………………..…………..……………....
b) ……………………………………………………….………………………………………………………………...
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia p.n.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody

oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki”
Zasób opisany powyżej będzie wykorzystany w następujący sposób**: …………………………….………….…
……………………………………………………………………………………………………………….………...……
…………………………………………………………………………………………………………………….….…..…
………………………………………………………………………………………………………………….………..…
………………………………………………………………………………………………………………….………..…
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Zasób opisany powyżej zostanie udostępniony na podstawie***: …………………………………..…………..…
……………………………………………………………………………………………………………….…………..…
…………………………………………………………………………………………………………………….……..…
………………………………………………………………………………………………………………….………..…
………………………………………………………………………………………………………………….………..…
Zakres i okres udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, przy wykonywaniu
zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………….………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………………………………………………………….……….…
………………………………………………………………………………………………………………….……….…

*) należy zaznaczyć właściwe i opisać udostępniany zasób lub podać dane, np.: imię i nazwisko udostępnianej osoby, dokładna nazwę roboty
budowlanej, która jest udostępniania
**) należy dokładnie opisać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę
doradztwo, know-how, podwykonawstwo, nadzorowanie, itp.

przy realizacji zamówienia, np. konsultacje,

***) należy opisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, np.: umowa o udostępnienie zasobu, umowa
o współpracy, porozumienie itp.

........................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu firmy
oddającej zasoby do dyspozycji
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Załącznik Nr 8 do SIWZ – WZÓR OŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

Wykonawca/Podwykonawca*:
…………………………………….……..
……………………………………….…..
…………………………………………...

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ
(wzór)
Oświadczam, że w ramach realizacji zamówienia p.n.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz
przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki” zatrudnię niżej wskazane osoby na umowę o
pracę do wykonywania następujących czynności wskazanych przez Zamawiającego:
Osoby zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę*:
L.p.

Imię i nazwisko
osoby zatrudnionej

Zakres czynności
wykonywanych
przy realizacji
zamówienia

Rodzaj umowy o
pracę

Data
zawarcia
umowy

Wymiar etatu

1
2
3
4
…

……………………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………………………………
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy*
oraz pieczątka / pieczątki

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 9 do SIWZ – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwane również „RODO” Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111
Boćki,
 inspektorem ochrony danych w Gminie Boćki jest Wójt: Dorota Kędra-Ptaszyńska, e-mail:
sekretariat@gminabocki.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, jak również w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy
Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Boćki na realizację zadania pod nazwą
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki”na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz
umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Boćki
w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy p.z.p.,
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
 posiada Pani/Pan:




na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do treści swoich danych,
na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych*,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania



danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
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Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Boćki”

 nie przysługuje Pani/Panu:




w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Uwaga:
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13
RODO będzie w szczególności:







Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

wykonawcy będącego osobą fizyczną,

wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z
KRK),

osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),

członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego
postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

----------------------------* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem Ofertowym
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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