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Zapytanie ofertowe dla zadania  
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie 

 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie 
dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

Załącznik nr 1 do IDW 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

Postępowanie  Nr 8/POIS/2017 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

sp. z o.o. 
Bystrzyca Dolna 55A 

58-100 Świdnica 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadania 

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowejw Komorowie” oraz „Budowa kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”  

1. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

…………….…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Adres:…………………………………………………………………………….…………………………..……..……..…

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

……………………………………………………………………………………... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………… …………..……………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

faks……………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………….….…..…………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

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

2. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN  

za ZADANIE NR 1 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 

za ZADANIE NR 2 

 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją częśći 

przedmiotu zamówienia, której dotyczy, zgodnie z niniejszym ZO. 



Część I – Informacja dla Wykonawców (IDW) 

 

Strona 2 z 16 

Zapytanie ofertowe dla zadania  
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie 

 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie 
dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

3. NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OFERUJEMY: 

1) ....... miesięcy gwarancji (wymagane minimum 36 miesięcy) - na zadanie nr 1, 

2) ....... miesięcy gwarancji (wymagane minimum 36 miesięcy) - na zadanie nr 2. 

licząc od daty wydania świadectwa przejęcia 

4. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w ZO oraz we wzorze umowy; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się z treścią zpytania ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której 

wzór stanowi część II niniejszego zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściowo na zasadach opisanych 

w projekcie umowy (stanowiącym część II niniejszego zapytania ofertowego), w terminie do  30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami; 

7) dla zadania nr 1 wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), zostało 

wniesione w dniu ....................................., w formie: ..............................................; 

prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na następujący rachunek: 

…...………………..............................................................................................…...………;  

8) dla zadania nr 2 wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), zostało 

wniesione w dniu ....................................., w formie: ..............................................; 

prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na następujący rachunek: 
…...………………..............................................................................................…...……… 

 

5. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto; 

3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

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

e-mail: …..…....……….…………………..……....….tel./fax: ...........................................……………..; 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 

również dane proponowanych podwykonawców): 

1) .......................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................................... 

 



Część I – Informacja dla Wykonawców (IDW) 

 

Strona 3 z 16 

Zapytanie ofertowe dla zadania  
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie 

 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie 
dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

7. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) .......................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................................... 

4) .......................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 
SPÓJNOŚCI 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” 

i/lub „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie” 

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

Postępowanie  Nr 8/POIS/2017 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków 
Szczególnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.  
W Bystrzycy Dolnej 

Bystrzyca Dolna 55A 
58-100 Świdnica 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 ................................................................. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 
Nazwa i adres Inżyniera zostanie podane 

najpóźniej w dniu podpisania kontraktu. 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  do …………. r.  

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 12 miesięcy 

Okres Gwarancji  1.1.3.10 
…….. miesięcy  

Nie mniej niż 36 miesięcy 

Rękojmia za Wady 1.1.3.11 60 miesięcy 

Elektroniczny system 

przekazywania danych 
1.3 

Telefaks oraz E–mail 

E-mail winien być potwierdzony na piśmie 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 
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Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 Zgodnie z Programem Wykonawcy 

Kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu 

4.2 
10% Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) 
określonej w Formularzu Oferty 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za opóźnienie 8.7 
0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z 
VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień 
opóźnienia płatne w PLN 

Maksymalna kwota kar za 

opóźnienie  
8.7    10% Ceny Kontraktowej 

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej   

Waluta płatności  14.15 PLN 

Okresy na przedłożenie: 

- dowodów ubezpieczenia 
- stosownych polis  

18.1(a)(b) przed Datą Rozpoczęcia Robót 

Minimalna kwota ubezpieczenia 

Robót i Sprzętu Wykonawcy 
18.2 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej 

Minimalna kwota ubezpieczenia od 
roszczeń osób trzecich 

18.3 
100.000 PLN za wypadek niezależnie od 
ilości zdarzeń. 

Liczba członków Komisji 

Rozjemczej 
20.2 1 (jeden) 

Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji 
Członkowskiej FIDIC  lub osoba wskazana przez 
Prezesa  
Lub 
Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), 
Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana 
przez Prezesa 

 

Podpis:............................................................................................................................................... 

Występujący w charakterze:................................................................................................................. 

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz ................................................... 

Data: ……………………………………. 
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                               Załącznik nr 2a do IDW 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
 W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Komorowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie” 

działając w imieniu Wykonawcy: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Składając ofertę na zadanie nr 1 dot. 

 „Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie”  

oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału 

w postępowaniu. 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z częścia 9a IDW wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2. wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z 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, tzn. powiązania 
polegają w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony w odpowiednich wytycznych programowych,  
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. 

3. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1137, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
176, z późn. zm.), 

2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.), 

3) skarbowe, 

4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
4. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

5. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
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wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

6. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 
7. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
9. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu; 
10. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 

11. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541); 

12. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

13. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
14. stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  

postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  
lutego  2003  r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn. zm.); 

15. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 
16. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,  zawartą  z  zamawiającym,  
o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1–4 ustawy Pzp,  co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

17. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 
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Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; 
2) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

szczegółowo określone w części 9 IDW. 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w części 9 IDW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

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

............................................................................................................................... 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

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 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca 

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. 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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                               Załącznik nr 2b do IDW 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Komorowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie” 

działając w imieniu Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Składając ofertę na zadanie nr 2 dot. 

 „Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”  

oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam 

warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z częścia 9a IDW wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2. wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z 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, tzn. powiązania polegają w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony w odpowiednich wytycznych programowych,  
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. 

3. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. 
Z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), 

2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.), 

3) skarbowe, 
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
4. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 
5. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

6. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
7. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

9. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

10. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
11. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541); 
12. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 
13. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
14. stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1574, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  
układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  
jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r. – Prawo 

upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn. zm.); 

15. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 

16. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,  zawartą  
z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1–4 ustawy Pzp,  co doprowadziło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
17. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności 
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Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; 
2) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

niniejszego zamówienia; 

szczegółowo określone w części 9 IDW. 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w części 9 IDW polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

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 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby 

powołuje się wykonawca 

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. 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do IDW 

………………………………….………… 

……………………………………….…… 

……………………………………….…… 

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

-wzór- 

Nazwa zadania: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” 

oraz 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie” 

 

Wykaz  wykonanych robót budowlanych  w części dot. zadania nr 1 pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” 

 

L.p. 

Data 

realizacji 
(od – do) 

Przedmiot umowy 
Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wartość robót 
brutto w zł, 

za jakie 
odpowiedzialny 

był Wykonawca 

Doświadczenie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
    

własne/innych 

podmiotów* 

2. 
    

własne/innych 

podmiotów* 

3. 
    

własne/innych 

podmiotów* 

4. 
    

własne/innych 

podmiotów* 
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Wykaz wykonanych robót budowlanych  w części dot. zadania nr 2 pn. 

„ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie 

 

L.p. 
Data 

realizacji 

(od – do) 

Przedmiot umowy 
Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

Wartość robót 

brutto w zł, 
za jakie 

odpowiedzialny 
był Wykonawca 

Doświadczenie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1     własne/innych 

podmiotów* 

2     własne/innych 

podmiotów* 

3     własne/innych 

podmiotów* 

4     własne/innych 

podmiotów* 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKIEM DO WYKAZU SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE ROBOTY TE ZOSTAŁY 

WYKONANE NALEŻYCIE (NP. REFERENCJE) 

 

 

 

 

 

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

                                                                               podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do IDW 

……………………………………….…… 

……………………………………….……………… 
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

WYKAZ OSÓB 

-wzór- 

Nazwa zadania: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie” 

 

Wykaz kadry w części dot. zadania nr 1 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Wykształcenie 

Funkcja pełniona 

w ramach zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe 

Rodzaj uprawnień (jeżeli 

dotyczy) 

Doświadczenie 

Informacja  

o sposobie 

dysponowania osobą 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1   
 

(np. Kierownik budowy) 

   

2    
(np. kierownik robót branży 

drogowej 

   

3   
(np. specjalista ds. rozliczeń 

i raportowania) 

   

 



Część I – Informacja dla Wykonawców (IDW) 

 

Strona 15 z 16 

Zapytanie ofertowe dla zadania  
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie 

 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie 
dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

Wykaz kadry w części dot. zadania nr 2 pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie” 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Wykształcenie 

Funkcja pełniona 

w ramach zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe 

Rodzaj uprawnień (jeżeli 

dotyczy) 

Doświadczenie 

Informacja  

o sposobie 

dysponowania osobą 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1   
 

(np. Kierownik budowy) 

   

2    
(np. kierownik robót branży 

drogowej 

   

3   
(np. specjalista ds. rozliczeń 

i raportowania) 

   

 

 
 

 

 
 

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

 

 
 

 

 
 

…………………….............………                                                                                                                    
podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                                                                                                      

do reprezentowania Wykonawcy 

  



Część I – Informacja dla Wykonawców (IDW) 

 

Strona 16 z 16 

Zapytanie ofertowe dla zadania  
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie 

 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie 
dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

………………………………….………… 
 

……………………………………….…… 
 

……………………………………….…… 
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ 
-wzór- 

 

Nazwa zadania: 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” 

oraz 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie” 

 

 

Oświadczam, iż należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229). 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 
……..……………………, dnia…………….                                             ……………………………….   
                                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy 
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