
Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 

 

 

Załącznik Nr 1 

NAZWA WYKONAWCY/ÓW 

………………..……………….. 

………………………………… 

(Tel…………………………….. 

Fax……………………………..  

e-mail…………………………..) 

(w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 

FORMULARZ O F E R T Y 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.  o. o.                                     

ul. Polna 462-700 Turek   

   

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu prowadzonym w trybie 

„przetargu nieograniczonego ” na:  

 

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 

 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……………data zamieszczenia: 

…………………r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego ………………….. 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia, za cenę ryczałtową: 

….............................................. zł (netto) 

 

+       ....................................... zł podatek VAT 

 

=      ................................................. zł (brutto) 

 

słownie :........................................................................................................złotych (brutto) 
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2a. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp informujemy, że wybór oferty:  

 *nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

 *będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym wskazujemy 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: 

…………………………………………………………………………………………… 

(* - niepotrzebne skreślić) 

Uwaga: Wykonawca przed wypełnieniem powyższego punktu zobowiązany jest 

zapoznać się z treścią pkt. 12.1.7 SIWZ. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

oraz zasadami postępowania. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. OFERUJEMY wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do 30 września 2020 r.  

6. UDZIELAMY gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z kartą gwarancyjną 

oraz umową na realizację w/w robót budowlanych.   

 

6 a NIE WYDŁUŻAMY/WYDŁUŻAMY* terminy gwarancji  o ................................... 

miesiąc/miesięcy i udzielamy gwarancji na ppkt „a”  pkt 11 Karty Gwarancyjnej na:  

(* - niepotrzebne skreślić) 

 

L.p. Elementy podlegające wydłużeniu 

gwarancji 

Okres gwarancji 

w pełnych 

miesiącach 

 

 

a 

elementy konstrukcyjne budynku, ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, ogrodzenie, 

powierzchnie  wyłożone kostką brukową, 

opaski wokół budynku, instalacja c.o. 

konstrukcja i pokrycie dachu 

 

 

72 + .......m-sc/y  

 

Terminy gwarancji z pkt 11 ppkt „b” i „c” karty gwarancyjnej (załącznik nr 9) pozostają bez 

zmian.   

 

6 b. OFERUJEMY okres rękojmi 60 miesięcy. 

7. ZAPOZNALIŚMY SIĘ z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

8. UWAŻAMYSIĘ za związanych niniejszą ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
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9. PRZEWIDUJEMY/NIE PRZEWIDUJEMY
* 

powierzenie podwykonawcom 

wykonania części zamówienia.  

(* - niepotrzebne skreślić) 

Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy Nazwa części zamówienia powierzonej podwykonawcy  

   

   

10. WADIUM o wartości ………………………… wnieśliśmy w dniu ………...……………. 

w formie przewidzianą ustawą. 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i załącznikami do niej  i 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ,w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

12. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej 

do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą 

współpracę(dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

oferta wspólna).  

13. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej 

do wniesienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie, w formie: przewidzianej ustawą przed podpisaniem umowy. 

14. OŚWIADCZAMY, że w przypadku wygrania przetargu opracujemy w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy - zgodny  

z wymogami określonymi  w SIWZ. 

15. Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorstwem? 

 

Tak                (właściwe zaznaczyć)                   Nie 

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

1. Średnie przedsiębiorstwo: 

a)zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 

b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 

2. Małe przedsiębiorstwo: 

a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 

b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 
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16. Załącznikami do niniejszej oferty są : 

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

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

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

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

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

 

17. Ofertę niniejszą składamy na ................................. kolejno ponumerowanych  

i podpisanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

 

 

 

 

.……………………………………………… 
      (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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                                               Załącznik nr 1 a  

 

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )     

           (Tel., fax, e-mail) 
 

 
 

Zestawienie  kosztów budowy dla zadania pn: 
 

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 
 

Lp    WYSZCZEGÓLNIENIE 
WARTOŚĆ 

NETTO  [zł] 

PODATEK 

VAT [zł] 

WARTOŚĆ 

BRUTTO [zł] 

1. ROBOTY BUDOWLANE      
  

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      
  

1.2 RAZEM STAN "ZEROWY"     
  

1.2.1 Roboty ziemne   
 

1.2.2 

Fundamenty, podłoża, ściany podziemia, strop 

nad podziemiem i inne elementy 

konstrukcyjne , izolacje poziome i pionowe 
  

 

1.2.3 Inne roboty stanu zerowego   
 

1.3 RAZEM STAN "SUROWY"     
  

1.3.1 Konstrukcja nośna budynku, wypełnienia   
 

1.3.2 
Dach : konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu, 

obróbki blacharskie    

 

1.3.3 Ścianki działowe, obudowy   
 

1.3.4 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna   
 

1.3.5 Inne   
 

1.4 

RAZEM ROBOTY STANU 

"WYKOŃCZENIOWEGO" 

WEWNĘTRZNEGO 
    

  

1.4.1 Tynki, oblicowania, malowanie ścian    
 

1.4.2 
Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, 

posadzki   

 

1.4.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ościeżnice   
 

1.4.4 Elementy ślusarskie   
 

1.4.5 Inne roboty  wewnętrzne    
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1.5 

RAZEM ROBOTY STANU 

"WYKOŃCZENIOWEGO" 

ZEWNĘTRZNEGO 
    

  

1.5.1 Elewacje 
   

1.5.2 Różne roboty zewnętrzne 
   

2. 
RAZEM ROBOTY INSTALACJI 

WEWNĘTRZNYCH     

  

2.1 
Instalacje elektryczne  wraz z montażem 

osprzętu     

 

2.2 
Instalacje wod.-kan., co wraz z "białym 

montażem"    

 

2.3 Instalacje inne     
  

2.4 Urządzenia i wyposażenie      
  

3 
RAZEM URZĄDZENIE TERENU  

 
    

  

3.1 Drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe, parkingi      
  

3.2 
Ukształtowanie terenu, zieleń inne elementy 

zagospodarowania      

  

  
SUMA: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

 

 

 

 

.……………………………………………… 
                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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                                                                                                                                         Załącznik nr 1 b  

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )     

           (Tel., fax, e-mail) 
 

 
 

Parametry do kosztorysowania dla zadania pn: 
 

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 

 

 

 

1. 

 

 

Roboczogodzina  

 

          ...................... zł /1 godzinę 

 

 

2. 

 

 

 

Koszty ogólne ( od R i S) 

 

...........................% 

 

3. 

 

Zysk  ( od R ,  S i  KO ) 

 

 

...........................% 

 

4. 

 

Stawka podatku VAT  dla lokali mieszkalnych 

 

…………………… % 

 

5. 

 

Stawka podatku VAT  dla infrastruktury 

towarzyszącej  

 

……………………..% 

 

 

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

 

 

 

.……………………………………………… 

                                                                                                        (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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    Załącznik Nr 1 c 

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )        

           (Tel., fax, e-mail) 
 

 

Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia
*
 na: 

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 

 

 

*
należy wymienić wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną 

 

 

 

W załączeniu: pełnomocnictwo udzielone osobom upoważnionym do reprezentowania 

Wykonawców składających ofertę wspólną 

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

 

 

 

                                                                                     .……………………………………………… 
                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)               

 

Uwaga: powyższy załącznik należy wypełnić w przypadku składania oferty wspólnej.  

  

Nazwa 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do 

reprezentowania 

Adres 
Telefon /  

fax 

 

(................................) 

 

(...........................) (...................) (.........) 

 

(...............................) 

 

(...........................) (..................) (.........) 

 

(.................................) 

 

(...........................) (.................) (.........) 
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                                                                                                                                     Załącznik nr 1d  

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Ja: 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes 

zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)) 

Działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Podmiotu) 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – kompetencje lub uprawnienia, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność 

techniczna lub zawodowa)  

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą: 

 

„………………………………………”(nr referencyjny: ………………………..) 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 
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d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

Jako podmiot udostępniający swoje zasoby oświadczam, że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na mojej zdolności sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego wskutek nieudostępnienia przeze mnie Wykonawcy tych zasobów, chyba że wykażę brak 

swojej winy w związku z nieudostępnieniem tych zasobów.  

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

 

 

 

 

.……………………………………………… 
                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: powyższy załącznik należy wypełnić w przypadku gdy podmiot trzeci odda do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia 
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Załącznik Nr 2 

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )        

           (Tel., fax, e-mail) 
 

OŚWIADCZENIE
* 

dotyczące przesłanek wykluczenia złożone na podstawie  art. 25a ust.1 pkt 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa)
 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

 

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 

 

(ja/my) niżej podpisan(y/i)  ( ......................................................................................) 

 

reprezentując firmę/y
** 

( .......................................................................................) 

( .......................................................................................) 

( ...................................................... ................................) 

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy :  
 

 

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
*
: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. … (podać punkty)  lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 8
**

 ustawy. Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

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

……………………………………,,………………..…………………………………… 

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

……………………………………,,………………..…………………………………… 

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

……………………………………,,………………..…………………………………… 
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

IV. 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 ……………….. 

 

 

 

 

 

 

.……………………………………………… 
                                                                                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  
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* w przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z podmiotów odrębnie 
**

niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12 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; 

13 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) 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 (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) 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); 
14 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; 

15 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 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; 

16 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 obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

17 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; 

18 wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, 
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19 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; 

20 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; 

21 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

22 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
23 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 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. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę z art. 24 

ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp: 

1.w 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) 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 (Dz. U. z 
2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2.  który, 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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Załącznik nr 3 

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )        

    (Tel., fax, e-mail) 

 

OŚWIADCZENIE
* 

o spełnieniu warunków złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa)
 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 

 

(ja/my) niżej podpisan(y/i)  ( ......................................................................................) 

 

 

reprezentując firmę
 
( .......................................................................................) 

( .......................................................................................) 

( ...................................................... ................................) 

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy : 
 

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Rozdziale V pkt 5.1.2  

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW  

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

określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 5.1.2, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………..……. 

..………………………………………………………………………………….………….,  

w następującym zakresie: ………………………………………………………..………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

.……………………………………………… 
                                                                                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 4 

 

INFORMACJA  

dotycząca grupy kapitałowej 

(Informację należy złożyć po otwarciu ofert, zgodnie z zasadą określoną w pkt 8.3. SIWZ i art. 24 

ust. 11 Ustawy) 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

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

 

Adres siedziby Wykonawcy: 

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

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

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję/-my 

1) nie należy do żadnej grupy kapitałowej* 

2) nie należy do tej samej grupy kapitałowej*,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz.U.2018.798), z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

pn.: ,,Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku”. 

3) należy do tej samej grupy kapitałowej* 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz.U.2018.798), z następującym/-i wykonawcą/-mi, który/-rzy złożył/-li ofertę/-ty w przedmiotowym 

postępowaniu pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku”. ** 

- ………………………………………………………………………………………………….. 

 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  

* Niepotrzebne skreślić 

** Wraz z niniejszym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 
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Załącznik nr 5 

………………………….... 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )        

    (Tel., fax, e-mail) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

WYKONAWCY 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy z montażem 

pn.: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku, prowadzonego przez PGKiM Sp. z o.o., 

oświadczam/-my, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
 

 

 

1. Nie wydano wobec mnie / nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne *  

albo 

wydano wobec mnie / nas prawomocny wyroku sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne ale dokonaliśmy płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarliśmy wiążące porozumienia w sprawie spłat tych należności, na 

potwierdzenie czego dołączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności*.  

 

2. Nie wydano wobec mnie / nas orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

 

 



Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 

 

 

 

3. Nie zalegam / -my z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

 

Uwaga: Miejsca oznaczone „*” wykonawca zobowiązany jest skreślić odpowiednio do deklarowanej treści.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  
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                                    Załącznik  Nr 6 

………………………. 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )        

           (Tel., fax, e-mail) 

Wykaz osób 
 

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia 

 

Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności (funkcja) 

Doświadczenie, kwalifikacje, 

wykształcenie, uprawnienia 

Informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

 

Kierownik budowy 

o specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub równoważnej 

……….. lat doświadczenia  w 

sprawowaniu samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie,  

nr uprawnień  budowlanych  

…………………..,  

 

Wykształcenie ……………….. 

 

Nr uprawnień: ……………….. 

Dysponuję na podstawie:  

 

umowy ……………..* 

Będę dysponował na podstawie: 

 - stosunek podwykonawstwa,   

 

- inny stosunek prawny (tj zachodzą 

okoliczności określone w art. 26 ust. 

2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych)** 

 

UWAGA:  

* Np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia  

** Niewłaściwe skreślić, brak skreślenia oznacza, iż Wykonawca dysponuje osobą/ami wskazaną/ymi w wykazie na 

podstawie: umowy o pracę, umowy dzieło lub umowy zlecenia oraz że nie zachodzą okoliczności określone w art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  
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                                 Załącznik  Nr 7 

………………………. 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )        

           (Tel., fax, e-mail) 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Co najmniej 1 (jedna) robota budowlana polegająca na wybudowaniu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowania tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o powierzchni użytkowej 

minimum 1.000,00 m
2
 i o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto wykonaną nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. 

 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj robót  

 

Miejsce wykonania prac oraz 

podmiot na rzecz którego 

roboty zostały wykonane 

Termin 

realizacji 

 

Całkowita 

wartość robót 

brutto w PLN 

Początek    Koniec 

1 

 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

    

 

 

Do powyższego wykazu załączyć należy dowody określające, czy wskazana w wykazie ww. robota 

została wykonana w sposób należyty oraz wskazujące, czy została wykonana zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończona(tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego 

robót, referencje, listy referencyjne, itp.).  

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  
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Załącznik nr 9 

 

KARTA GWARANCYJNA 

określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji za wady fizyczne 

budynku. 

 

1. Przedmiot karty gwarancyjnej:  
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2. Data spisania protokołu odbioru końcowego robót  : 

 

    dzień ........... miesiąc ............... rok .................. 

 

 3. Ogólne warunki gwarancji: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną budynek mieszkalny został 

wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych w protokołach przeglądu 

i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w następujących terminach: 

 wady szczególnie uciążliwe (uniemożliwiające właściwe użytkowanie obiektu) – 

natychmiast, nie dłużej jednak niż 3 dni od daty powiadomienia. 

 wady istotne (pogarszające stan techniczny obiektu) – do 7 dni od daty powiadomienia 

 wady inne – do 30 dni od daty powiadomienia.  

Za skuteczne powiadomienie strony uznają przesłanie informacji: 

na adres mailowy: ……………………………………………… 

lub telefonicznie pod nr ………………………………………….  

Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania ww. danych teleadresowych przez cały okres trwania 

rękojmi. 

4) W przypadku , gdy zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi będzie dłuższa 

niż w terminach wymienionych w pkt. 3 „Zamawiający „zleci wykonanie zastępcze, a jego 

kosztami obciąży wykonawcę. 

5) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego  w terminie 10 dni o: 

- zmianie siedziby , lub nazwy firmy, 

- zmianie osób reprezentujących firmę, 

- zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 

- ogłoszeniu likwidacji, 

- zawieszeniu działalności 

Nie zawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyższych zdarzeń spowoduje przepadek kwoty 

zabezpieczenia umowy przeznaczonej na okrycie roszczeń z rękojmi.  

6) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego . 

7) Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

8) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie jeszcze przed upływem okresu gwarancji. 

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

10) Jeżeli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu,  dla którego okres gwarancji już upłynął Wykonawca na swój koszt  usunie wadę w obu 

elementach. 

11) Czas trwania gwarancji za wady fizyczne, licząc od daty odbioru budynku przez Zamawiającego 

wynosi: 

a) na elementy konstrukcyjne budynku, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, ogrodzenie, 

powierzchnie wyłożone kostką brukową, opaski wokół budynku, instalacja c.o.  konstrukcja i 

pokrycie dachu: 72  miesiące + ……………………………. 

b) tynki i okładziny zewnętrzne , stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i podłogi cementowe 

wraz z izolacjami, instalacja elektryczna i odgromowa , instalacje wod-

 kan.,  kanalizacji  deszczowej, , instalacja  domofonowa, alarmowa ,  telefoniczna i telewizyjna, 

wodomierze, liczniki ciepła : 36 miesięcy 

c) pozostałe urządzenia techniczne oraz zewnętrzne i wewnętrzne elementy 

wyposażenia  i wykończenia budynku, osprzęt elektryczny, wyłączniki, bezpieczniki, szkło okien i 

drzwi : 12 miesięcy 

12) Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

- siły wyższej, 

- normalnego zużycia budynku lub jego części, 

- szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności złej konserwacji lub użytkowania 

obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 

13) Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od  daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………, dnia ……………….. 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  

 

 

 

 

 

 

 

 


