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Bystrzyca Dolna, dnia 07.12.2021 r. 

 

   
 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

nr 30/2021 

 

 
 

 Zamawiający poszukuje Wykonawcy zamówienia sektorowego pn.: „Budowa odcinka 

kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap”. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 

sektorowych oraz zamówień klasycznych i organizowanych konkursów wyłączonych z obowiązku 

stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 

2019, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na 

niniejsze ogłoszenie o zamówieniu akceptuje jego treść wraz z załącznikami i zobowiązuje się do jej 

przestrzegania. Ilekroć Zamawiający powołuje się na „ogłoszenie o zamówieniu” lub „ogłoszenie” 

należy przez to rozumieć treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami. 

  

 

 

 

I. Zamawiający 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica 

tel.:  74 851-59-80, faks:  74 851-59-82 

www.sgpk.pl 
 

   

II. Przedmiot zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap”. 

 

2. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie w drodze powiatowej nr 2908D w Opoczce, dz. nr 178, 

grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 363 mb w tym: 

 

- 314 m DN200 PVC-U,  

- 30 m DN160 PVC-U  

- 19 m DN160 PE 

 

wraz z uzbrojeniem w 23 studnie betonowe i tworzywowe, zgodnie z zestawieniem studni, 

stanowiącym  Załącznik nr 6a do niniejszego ogłoszenia oraz wykonanie zagospodarowania terenu 

i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem  wykonywania robót, odtworzenie terenu w pasie 

drogowym zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi, tj. Służbę Drogową Powiatu 

Świdnickiego z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej ( Załącznik nr 6b do niniejszego ogłoszenia). 

 

 

 

http://www.sgpk.pl/
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany (Załącznik nr 6 i 6b do 

niniejszego ogłoszenia), Wykaz studni do wbudowania (Załącznik nr 6a do niniejszego ogłoszenia) 

oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 7 do 

niniejszego ogłoszenia). Przedmiar robót (Załącznik nr 8 do niniejszego ogłoszenia) jest 

dokumentem pomocniczym do wyceny i sporządzenia ofert. 

4. Wyspecyfikowane materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a 

służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki 

wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od 

wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów 

technicznych i wszelkich innych cech jakościowych  nie gorszych niż użyte w dokumentacji. 

Zamawiający  dla wszystkich norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych przywołanych w dokumentacji niniejszego postępowania dopuszcza 

stosowanie rozwiązań  równoważnych. 

5. Zamawiający informuje, iż w związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawca 

kalkulując oferowane przez siebie wynagrodzenie musi uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie 

z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty robót budowlanych 

które nie wynikają wprost z dokumentacji budowlanej oraz przedmiaru robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Wzór umowy określa 

możliwe przypadki zmiany umowy. 

7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia. Zaoferowanie gwarancji krótszej niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych. 

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

1) 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków, 

2) 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

 
III. Termin realizacji zamówienia 

 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia 

o zamówieniu.  
 
IV. Istotne warunki zamówienia 

 

1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może zmodyfikować treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia bądź jego część nastąpi w terminie do 30 dni od 

dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na zasadach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, której projekt stanowi załącznik nr 2 

do ogłoszenia o zamówieniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail: 

jrp.zg@sgpk.pl.  Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do 

siedziby  Zamawiającego w formie pisemnej (papierowej) lub na podany w zdaniu pierwszym 

adres e-mail. 

mailto:jrp.zg@sgpk.pl
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6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Specjalista ds. inwestycji - Zofia Gruszecka. 

7. Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, 

w szczególności koszty sporządzania oferty. 

8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone  oferty podlegały odrzuceniu; 

3) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę  

do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

4) w przypadku, o którym mowa w rozdz. VII pkt 6 ogłoszenia, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie;  

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć;  

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

7) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

rozdz. VII pkt 19 ogłoszenia; 

8) środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:  

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 

200.000,00 zł; 

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż 

400.000,00 zł; 

3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 roboty budowlane obejmujące 

budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości każdej z robót minimum 300.000,00 

zł brutto. Wartość 300.000,00 zł brutto dotyczy robót związanych wyłącznie z budową 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, a nie ogólnej wartości robót w ramach których została 

wybudowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna o wartości np. 100.000,00 zł. 

4) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami 

posiadającą: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń wydane zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2020 r. poz.  1333 z późn. zm.) lub uprawnienia równoważne oraz, 

b) minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami 

budowlanymi, liczonych od daty uzyskania  uprawnień budowlanych. 

Jako uprawnienia równoważne do wymaganych Zamawiający rozumie ważne uprawnienia budowlane 

uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na 

podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.). 

 
2. Ocena spełniania warunku udziału w postępowania dokonana zostanie na zasadzie „spełnia/nie 

spełnia” na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą określonych w części VIII pkt 2 

ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem części VII pkt 18 ogłoszenia o zamówieniu. 
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VI.  Wadium 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 6.500,00 zł 

(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). 

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach:  

1) w pieniądzu,  

2) gwarancjach bankowych,   

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,    

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. 

U. 2020 poz. 299), 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do: 

a)  „zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w części VII pkt 18 ogłoszenia o zamówieniu, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w części VIII pkt 2 ogłoszenia i 

zamówieniu, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) „zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, lub 

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy”. 

4. Postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 4). 

5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek 

bankowy Zamawiającego prowadzony przez: ING Bank Śląski S.A.   nr 33 1050 1908 1000 

0090 3043 2901. 

2) w przypadku składania wadium w innej postaci niż pieniądz Wykonawca winien przedstawić 

ORYGINAŁ gwarancji lub poręczenia (chyba, że z warunków gwarancji lub poręczenia 

jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować uprawnienia wynikające 

z gwarancji lub poręczenia niezależnie od tego kto posiada oryginał gwarancji lub poręczenia, 

czy dokument został zwrócony, zniszczony itd. – wówczas może być przedstawiona kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  

3) Wykonawca może dokument wymieniony w ppkt 2) załączyć do składanej Oferty. Zaleca się 

wówczas umieszczenie go w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem 

zawartości – „wadium”. 

4) W każdym razie wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert 

(niezależnie od formy wadium). 

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. 
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7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta 

lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w części VII pkt 18 ogłoszenia, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w części VIII pkt 2 ogłoszenia, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

VII. Tryb oceny ofert 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena (C). Ilekroć Zamawiający powołuje się 

na cenę w treści ogłoszenia o zamówieniu lub załącznikach do niego należy przez to rozumieć cenę 

brutto. 

2. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone. Oferty oceniane będą 

punktowo. 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych, której 

Zamawiający przyzna 100 pkt zgodnie z zasadą określoną w pkt 4. 
4. Kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom punkty przyznawane będą według zasady: 

                                
                                                               Cena oferty najniższej 
                                           Cena (C) = ----------------------------  x 100 
                                                                 Cena oferty badanej 
 
Cena musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

5. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę 

tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę 

na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1” 

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru  najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych  

zawierających nową cenę. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, o których mowa w pkt 6, nie mogą oferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
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negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie w sposób niezgodny z treścią ogłoszenia; 

2) treść wadium wniesionego w formie określonej w części VI pkt 2 ppkt 2)-4) ogłoszenia nie 

będzie zgodna z wymogami określonymi w części VI pkt 3 ogłoszenia; 
3) Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 9; 

4) Wykonawca zostanie wykluczony na podstawie pkt 12 ppkt 1) lub 2); 

5) oferta zawiera rażąco niską cenę; 

6) treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 9; 

7) nie złożenia oświadczenia o treści określonej w pkt 9 formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do ogłoszenia; 

8) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Niniejsze zamówienie nie może być udzielane Wykonawcom powiązanym z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające  na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość 

co do  bezstronności lub niezależności Zamawiającego w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie przez Zamawiającego bezpośredniego lub 

pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym 

rozstrzygnięciu tego postępowania. 

12. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V ogłoszenia; 

2) w stosunku do którego zaistnieje jedna z okoliczności określona w pkt 11. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji 

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w tracie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

15. Przedstawienie przez Wykonawcę w złożonej ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ 

na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych 

prawem. 

16. Jeżeli zaoferowana cena, wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia 

i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny. 

17. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
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18. Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu, pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, lub gdy złożone przez niego oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. Zamawiający informuje, iż 

wezwanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym pkt może nastąpić wyłącznie jeden raz. 

19. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

20. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

21. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty:  

 

1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej 

kopercie/opakowaniu opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, napis 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap". Za prawidłowe opisanie i 

zabezpieczenie koperty/opakowania przed jego przypadkowym otwarciem odpowiada 

Wykonawca. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. 

2. Do oferty należy dołączyć: 
1) dokument/dokumenty potwierdzające sposób reprezentowania Wykonawcy i umocowanie do 

podpisania oferty (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo); 

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 

w wysokości min. 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert; 

3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł; 

4) sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3  do ogłoszenia wykaz robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 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. Wykaz winien 

potwierdzać wykonanie przez Wykonawcę minimum 2 robót budowlanych obejmujących 

budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości każdej z robót minimum 300.000,00 

zł brutto; 

5) sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia wykaz osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, tj. odpowiedzialnych za 

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 
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o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie 

minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń wydane zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2020 r. poz.  1333 z późn. zm.) lub uprawnienia równoważne oraz, 

b) minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami 

budowlanymi, liczonych od daty uzyskania  uprawnień budowlanych. 

6) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę lub osoby 

wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt 5) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 

przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa; 

7) kosztorys ofertowy szczegółowy, tj. sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację 

przyjętych cen jednostkowych robocizny, pracy sprzętu, materiałów budowlanych, urządzeń, 

a także przyjętych stawek kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu; 

8) oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającemu, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

3. Dokumenty należy składać w oryginałach. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączonych do 

oferty winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno 

zostać dokonane na każdej ze stron kserokopii dokumentu. 

4. Wszelkie dokumenty dołączone do oferty dotyczące Wykonawcy sporządzone w języku obcym 

muszą zawierać tłumaczenie na język polski. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany 

należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: “zmiana”. 

6. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie 

wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

 
IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie na okres realizacji zamówienia oraz na okres udzielonej gwarancji. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 310). 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający wymaga 

przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia na okres realizacji zamówienia oraz na okres 

rękojmi za wady. W niniejszym postępowaniu okres rękojmi za wady będzie równy okresowi 

zaoferowanej gwarancji. 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu 

(gwarancji lub poręczenia) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania 

umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

rachunku bankowym. 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 

pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, 
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bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 

wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. Z treści dokumentu musi wynikać, 

iż z tytułu należytego wykonania umowy jest on ważny minimum 30 dni ponad termin wykonania 

zamówienia oraz z tytułu rękojmi za wady, jest on ważny minimum 15 dni ponad zaoferowany 

termin rękojmi za wady. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 

30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie 

zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
X. Miejsce i termin złożenia ofert: 

 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2021 r. do godz. 10:00 w następujący sposób: przesłać pocztą 

tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: w Bystrzycy Dolnej nr 55a, 58-100 

Świdnica, w zamkniętej kopercie (opakowaniu) zawierającej dopisek: 

 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap” 

 

2. Za prawidłowe opisanie koperty (opakowania) i zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem 

odpowiada Wykonawca. 

3. W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną za jej skuteczne złożenie Zamawiający uzna 

wpływ oferty do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a nie pieczęć 

operatora pocztowego (firmy kurierskiej) z datą nadania przesyłki zawierającej ofertę.  
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 

 

XI. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO  

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, e-mail: sgpk@sgpk.pl,  

www.sgpk.pl, tel. 74 8515980, fax 74 8515982, NIP 8842663863  Regon 020775910, 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym 

Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl tel. 

748515980.; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 

rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej 

realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

i jego archiwizacji; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pan/Pani: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

c) 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, 

przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Projekt umowy, 

3. Wykaz wykonanych robót budowlanych, 

4. Wykaz kadry, 

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, 

6. Projekt budowlany, 

6a.  Wykaz studni do wbudowania Opoczka -II etap, 

6b.  Decyzje zarządcy drogi powiatowej, 

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

8. Przedmiar robót. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. 

Bystrzyca Dolna 55A 

58-100 Świdnica 

 

 

 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap” 
 

 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: …...................................................................................................................... 
Adres siedziby Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ................................................................. 
tel. .....................................     tel. kom.  .....................................    
e-mail ................................................. 
 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.12.2021 r., zobowiązuję się wykonać 

przedmiotowe zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i załącznikach do niego, 

za następującą cenę: 
 

Zaoferowana  cena  brutto za całe zadanie .............................................. zł 

(słownie: ..................................................................................................................................)  

Zaoferowana  cena  netto za całe zadanie .............................................. zł 

(słownie: ..................................................................................................................................)  

Podatek VAT .............................................. zł 

(słownie: ..................................................................................................................................)  

 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

której projekt stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia oferujemy ……. miesięcy gwarancji (Zamawiający wymaga 

udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji). 

 

5. Akceptujemy warunki płatności określone w zaproszeniu, tj.: płatność za wykonany przedmiot 

zamówienia bądź jego część nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na zasadach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, której projekt stanowił załącznik nr 2 do 

ogłoszenia i akceptujemy bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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8. Następujące części zamówienia zamierzamy wykonać przy udziale podwykonawców (jeżeli 

dotyczy): 

a) ................................................... 
b) ................................................... 
c) ................................................... 

 

9. Oświadczam(y), że: 

a) w stosunku do mojej (naszej) firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu  zatwierdzonego 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego,* 

b) posiadam(y) uprawnienia, wymagane przepisami prawa do wykonania działalności lub 

czynności objętych niniejszym zamówieniem,* 

c) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędna do wykonania niniejszego 

zamówienia,* 

d) dysponuję(emy) potencjałem technicznym oraz osobami dolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia,* 

e) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego  

zamówienia,* 

f) nie posiadam(y) zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.* 
 

* brak w ofercie ww. oświadczenia lub jego części, modyfikacja lub wykreślenie treści w całości lub w 

części spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia powyższego oświadczenia w sposób przewidziany w rozdz. VII pkt 18 

ogłoszenia o zamówieniu. 
 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach przedmiotowego zamówienia.* 

 
1) 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).  

 

* 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). 

 
11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ………………………………...; (np. KRS, pełnomocnictwo, itp.) 
b) ………………………………...; 
c) ……………………………….... 

        
 

 

……………………, dnia…………….                                       ……………………………   
                                                                                            podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  
………………………………….………… 

 

……………………………………….…… 

 

……………………………………….…… 

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

-wzór- 

 

 
Nazwa zadania: 

 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap” 

 

 

L.p. 

Data 

realizacji 

(od – do) 

Przedmiot umowy 
Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wartość robót 

brutto w zł, 

za jaką 

odpowiedzialny 

był Wykonawca 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

    

2. 

    

 
 

 

 

 

 
 

……………………, dnia…………….                                                     ……………………………   

                                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  
………………………………….………… 

 

……………………………………….…… 

 

……………………………………….…… 

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

 
 

WYKAZ KADRY 

 
 

Nazwa zadania: 
 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap " 

 

 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Wykształcenie 

Funkcja 

pełniona 

w ramach 

zamówienia 

Kwalifikacje 

zawodowe 
Nr 

uprawnień 
Doświadczenie 

(ile lat) 

Wykonawca 

dysponuje 

osobami/będzie 

dysponował 

osobami*. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1   

 

 

 

(np. kierownik 

budowy) 

    

2   

 

 

 

 

    

 

 
 

* Jeśli Wykonawca dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 8 wpisując 

„TAK”. Jeśli Wykonawca będzie dysponował  wskazaną w  wierszu osobą należy w kolumnie nr 8 wpisać 

nazwę podmiotu, który udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązania 

wskazanych w kolumnie nr 8 podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

……………………, dnia…………….                                       ……………………………   
                                                                                            podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 
………………………………….………… 

 

……………………………………….…… 

 

……………………………………….…… 

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

 
 

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 
 

Nazwa zadania: 
 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap " 

 

 
Ubiegając się o ww. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Świdnickie Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  oświadczam, iż pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy nie występuje żadne z niżej wymienionych powiązań osobowych lub kapitałowych 

polegających na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do  

bezstronności lub niezależności Zamawiającego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z 

uwagi na posiadanie przez Zamawiającego bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, 

ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania. 

 

 

 

 

……………………, dnia…………….                                       ……………………………   
                                                                                            podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy 

 


