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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
…………………………………………………………………. 

[Nagłówek firmowy Wykonawcy] 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO   
KOMUNALNE  SPÓŁKA  Z  O.O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: jrp@ppkpodhale.pl 
 
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

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

...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie – 
podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane związane z: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ściach: Szlachtowa i Jaworki – 
Kontrakt 2. 

1) Oświadczam/Oświadczamy, iż Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w 
pełnym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i wszystkimi 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wyjaśnieniami do SIWZ wraz z jej modyfikacjami, wzorze umowy; 

2) Wykonanie wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia oferujemy za łączną 
cenę: 

...................................................................... zł brutto 
słownie: ...................................................................................................................................... 
w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł 
słownie: ...................................................................................................................................... 
.....................................................................zł netto 
słownie: ..................................................................................................................................... 

z tym ,że: 

2.1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaworki i Szlachtowa (pkt. 2.1 
Część III OPZ), oferujemy za cenę (łączna suma przeniesiona z załącznika nr 9 z 
przedmiarów robót – kanalizacja sanitarna, elektryka, drogowy): 
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...................................................................... zł brutto 
słownie: ..................................................................................................................................... 
w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł 
słownie: ...................................................................................................................................... 
.....................................................................zł netto 
słownie: ...................................................................................................................................... 

2.2) Budowę podłączeń do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaworki i Szlachtowa 
(pkt. 2.2 Część III OPZ), oferujemy za cenę (łączna wartość przeniesiona z załącznika nr 9 - 
przedmiar robót - podłączenia): 

...................................................................... zł brutto 
słownie: ...................................................................................................................................... 
w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł 
słownie: ...................................................................................................................................... 
.....................................................................zł netto 
słownie: ...................................................................................................................................... 
 
3) Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 

4) Wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie PLN (złoty polski) z dokładnością do  
1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Oświadczamy, iż oferujemy realizację przedmiotu zamówienia polegającą na „Budowie 
kanalizacji w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2”, w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 czerwca 2015 roku z zachowaniem następującego harmonogramu: 

- roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia należy wykonać do 1 
czerwca 2015 roku 

- odbiory wykonanych robót, dokumentacja powykonawcza, rozliczenie inwestycji do 
30 czerwca 2015 roku 

6) Oświadczamy, iż na całość wykonanych robót udzielamy 36 miesięcy rękojmi za wady od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7) Oświadczamy, iż gwarancji udzielamy zgodnie z wzorem umowy. 

8) Akceptuję/Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w części II SIWZ. 

9) Oświadczamy, że: 
a. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
postanowieniami umowy zawartymi we wzorze umowy; 
b. zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, wykonawczą dla zakresu 
przedsięwzięcia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz innymi dokumentami będącymi załącznikami do SIWZ; 
c. zweryfikowaliśmy powyższe dokumenty, akceptujemy wszystkie warunki, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń co do dokumentacji i przyjmujemy je do realizacji; 
d. dokonaliśmy własnego rozpoznania niezbędnej ilości i charakteru prac i oferujemy 
wykonanie w/w zakresu prac zgodnie z niniejszą Ofertą, 
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e. zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania otrzymanych: oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną. 

10) Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert. 

11) Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……….……………. zł, 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..) 
w formie ………………………………………………………………………………………………. 
nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium 
………………………………………………………………………………..……………………….. 

(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) 

12) Informujemy, iż:* 
12.1. Następującą część prac objętych przedmiotem zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom ( należy wpisać zakresy części prac): 
- ………………………………………………………………………….………………………… 
- ……………………………………………………………………..………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
12.2. Całość prac objętych przedmiotem zamówienia wykonamy własnymi siłami. 

(* niepotrzebne skreślić) 

13) Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany 
sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych 
dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie 
zamawiającego. 

14) Oświadczamy, iż – z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie 
(umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty) na stronach nr ………………………** 
niniejszej oferty, wszelkie informacje są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

(**wpisać numery stron lub postawić kreskę na stronach, które chce się zastrzec przed ogólnym dostępem). 

15) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
nr telefonu i nr faksu: …………………………………………………………………………………. 
email: ……………………………………………………………………………………………………. 
osoba do kontaktu ………………………………………………….…………………………………. 

16) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do: 

16.1. Zawarcia umowy zgodnie z treścią i na warunkach określonych przez Zamawiającego 
we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
16.2. Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
ofertowej brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie: 
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.........................................................................................................................................,  
16.3. Złożenia Zamawiającemu uprawnień oraz dla Wykonawców posiadających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terenie Polski, zaświadczenia potwierdzające przynależność do 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób uczestniczących w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z podaniem nr uprawnień, daty wydania, organu wydającego, podstawy 
prawnej ich wydania i zakresu kompetencji. 
16.4. Złożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w pkt. 15.4. SIWZ, w przypadku, 
gdy nasza oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
16.5. Złożenia Zamawiającemu dokumentów, o którym mowa w §7 umowy, w przypadku, 
gdy w naszej ofercie złożyliśmy oświadczenie, iż część prac wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia zrealizujemy przy udziale Podwykonawcy. 

17) Oświadczamy i jednocześnie zobowiązujemy się, że po podpisaniu umowy 
rozpoczniemy prace bez zwłoki, a całość robót będących przedmiotem umowy ukończymy w 
nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku (z uwzględnieniem 
nieprzekraczalności terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia). 

18) Integralną częścią oferty są załączone w kolejności*: 

LP. NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU EWENTUALNE 
UWAGI 

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zgodne w treści ze wzorem – Załącznik nr 2 
do SIWZ. 

 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodne w treści ze 
wzorem – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 

5 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

 

6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 

7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

 

8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 

9 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

 

10 Wykaz wykonanych robót budowlanych. Wzór załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

 

11 Dowody/poświadczenia wydane przez Zleceniodawców, dotyczące 
najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

12. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług i kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. – Wzór załącznik nr 5 do 
SIWZ. 

 

13 Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień – zgodne w treści ze wzorem - załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

14 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie 
mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 
00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

 

17 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Suma 
gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 zł 
(słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). Do polisy należy 
dołączyć dowód jej opłacenia. 

 

18 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa  
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w pkt. 9. SIWZ polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy załączyć 
oświadczenie - potwierdzające zakres dostępnych Wykonawcy 
zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter 
łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres 
udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. - 
załącznik nr 8 do SIWZ.  
Na tej podstawie Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceni, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

19. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku podpisania 
oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż 
wskazane w odpowiednim rejestrze. 

 

20. Przedmiary robót – załącznik nr 9 do SIWZ.  
21. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 

do SIWZ 
 

22. Urządzenia/materiały równoważne - załącznik nr 10 do SIWZ  
 

 
23. Dowód obowiązkowego wniesienia wadium - ORYGINAŁ W 

ODDZIELNEJ KOPERCIE SKŁADANY W SEKRETARIACIE PPK 
sp. z o. o. - KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z 
ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO OFERTY. 

 

24. Inne – wymienić jakie.  

* punkty które nie dotyczą Wykonawcy należy przekreślić 

Oferta została złożona na .................................... stronach podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr ………..……… do nr ………….…… . 

 

 

Miejscowość i data ..............................................  
 
 
 
 

........................................................................ 
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i 
pieczęcią Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 
z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i 
Jaworki – Kontrakt 2”. 

ZAMAWIAJĄCY:  
PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: jrp@ppkpodhale.pl 

WYKONAWCA: 

LP Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 
Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2” 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 

 

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

Miejscowość i data  (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i 
pieczęcią Wykonawcy) 

 



 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

  

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału  w 
post ępowaniu 

z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P rawo zamówie ń publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó źn. zm.) 

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i 
Jaworki – Kontrakt 2”. 

ZAMAWIAJĄCY:  
PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: jrp@ppkpodhale.pl,  
 

WYKONAWCA: 

LP Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – 
Kontrakt 2” 
oraz 
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 

 

 

 

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

Miejscowość i data  (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i 
pieczęcią Wykonawcy) 

 



 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

  

 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykaz wykonanych wszystkich robót budowlanych w zak resie niezb ędnym do oceny spełnienia warunku wiedzy i do świadczenia, zarówno tych 
wykonanych w sposób nale żyty oraz wskazuj ących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo uko ńczone oraz 
tych, których Wykonawca nie wykonał lub wykonał nie należycie w okresie ostatnich pi ęciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je żeli 
okres prowadzenia działalno ści jest krótszy - w tym okresie. 

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2” 

ZAMAWIAJĄCY:  
PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: jrp@ppkpodhale.pl 

WYKONAWCA: 

LP Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

 

Dane podmiotów, na rzecz 
których roboty budowlane 
zostały wykonane lub nie 

zostały wykonane lub zostały 
wykonane nienależycie* 

Nazwa, lokalizacja - 
miejsce wykonywania 

przedsięwzięcia 
 

Wartość prac Przedmiot robót budowlanych - 
Rodzaj i zakres wykonywanych 

prac, za które odpowiadał 
Wykonawca (długość wykonanej 

kanalizacji) 

Termin wykonania, tj. 
Data rozpoczęcia prac i 

data zakończenia 
 

Ogółem – całkowita 
wartość robót 

brutto 

Wartość brutto 
robót za które 
odpowiadał 
Wykonawca 

      
      

W wykazie robót budowlanych należy zaznaczyć, które z wymienionych robót zostały wykonane w sposób należyty, a które nie zostały wykonane lub zostały wykonane w 
sposób nienależyty. 

………………………….………..…………………………     …………..………………………………..………………………………………………………. 
Miejscowość i data      (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia 

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i 
Jaworki – Kontrakt 2”. 

ZAMAWIAJĄCY:  
PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: jrp@ppkpodhale.pl 

WYKONAWCA: 

LP Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

Wykonawca poda informacje, dotycz ące osób, którymi b ędzie dysponował przy 
realizacji niniejszego zamówienia: 

Funkcja Imi ę i 
Nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 
(bran ża) - 

uprawnienia 

Doświadczenie - zakres 
wykonywanych czynno ści 
(potwierdzaj ące spełnianie 
warunków udziału)* 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
wskazan ą osob ą** 

Kierownik 
Budowy 

    

Kierownik 
robót 
drogowych 

    

Kierownik 
robót 
elektrycznych  

    

* w zestawieniu nale ży poda ć dokładne daty rozpocz ęcia i zako ńczenia wykonywanego zadania (od dd:mm:rr do 
dd:mm:rr) 
** jeżeli w kolumnie wskazano zobowi ązanie podmiotu trzeciego do oferty nale ży doł ączyć zobowi ązanie w formie 
pisemnej 

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

Miejscowość i data  (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
 

 

 

                                                                                     
/pieczęć Wykonawcy/ 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzaj ące, że osoby, które b ędą 
uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, posiadaj ą wymagane 

uprawnienia, je żeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich 
uprawnie ń 

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i 
Jaworki – Kontrakt 2”. 

ZAMAWIAJĄCY:  
PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: jrp@ppkpodhale.pl 
 

WYKONAWCA: 

LP Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Oświadczam(y), iż wszystkie osoby wskazane przez nas w wykazie osób, a które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają zaświadczenie 
potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy 
Wykonawcy, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski) oraz 
posiadają wymagane przez Zamawiającego określone doświadczenie i staż zawodowy. 

 
 
 
 
 
………………………….………..………………  …………..………………………………..………………………. 
Miejscowość i data  (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i 
pieczęcią Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

                                                                                     
/pieczęć Wykonawcy/ 

 

INFORMACJA O PRZYNALE ŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ*/LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ* 
Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i 
Jaworki – Kontrakt 2”. 

ZAMAWIAJĄCY:  
PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79, e-mail: jrp@ppkpodhale.pl 

WYKONAWCA: 

LP Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2”, oświadczam, 
że Wykonawca, którego reprezentuję: 

- nie nale ży do grupy kapitałowej* 

lub 

- należy do grupy kapitałowej* 

* niewłaściwe skreślić 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić 
poniższą tabelę w razie braku przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę 
przekreślić. 

Lp. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

 
 
 
 
………………………….………..………………  …………..………………………………..………………………. 
Miejscowość i data  (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i 
pieczęcią Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzaj ące, zakres dost ępnych Wykonawcy 
zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystani a, charakter ł ączących 
go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okre s udziału podmiotu 
trzeciego przy wykonywaniu zamówienia**. 

Dotyczy postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i 
Jaworki – Kontrakt 2”. 

ZAMAWIAJĄCY:  
PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: jrp@ppkpodhale.pl 

Oświadczam(y), iż wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), polegam(y) na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w zakresie: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania* 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia* 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zmówienia * 

d. zdolności finansowej* 

*niepotrzebne skreślić 

W związku z powyższym, na podstawie poniższych danych Zamawiający dokona oceny, czy 
ja jako Wykonawca będę dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceni, czy stosunek łączący mnie jako 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

1. ZAKRES DOSTĘPNYCH WYKONAWCY ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO, PRZEZ 
WYKONAWCĘ PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
 

 

3. CHARAKTER STOSUNKU, JAKI BĘDZIE ŁĄCZYŁ WYKONAWCĘ Z PODMIOTEM 
TRZECIM: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 

4. ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
………………………….………..………………  …………..………………………………..………………………. 
Miejscowość i data  (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i 
pieczęcią Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**- niniejsze oświadczenie wypełnia ten Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w w/w zakresie a z oświadczenia podmiotu 
trzeciego i dowodów złożonych przez podmioty trzecie nie wynikają wprost w/przedstawione 
informacje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki – Kontrakt 2 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

URZĄDZENIA/MATERIAŁY RÓWNOWA ŻNE 
(w przypadku zastosowania urządzeń / materiałów równoważnych do wykazanych w 

dokumentacji projektowej) 

Dotyczy postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i 
Jaworki – Kontrakt 2”. 

ZAMAWIAJĄCY:  
PODHALAŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O. 
ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: jrp@ppkpodhale.pl 
 

Zamawiający zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dopuszcza zastosowanie materiałów 
i/lub urządzeń równoważnych do przedstawionych i opisanych w przedmiarach robót (o 
parametrach równoważnych lub wyższych). Użyte w dokumentacji projektowej i 
przedmiarach robót znaki towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i 
urządzeń równoważnych muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na 
terenie Polski. 

Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się 
na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
W takiej sytuacji Wykonawca wypełnia i załącza do oferty niniejszy formularz. 
W formularzu należy wskazać miejsce zainstalowania urządzenia równoważnego i dołączyć 
dokumentację techniczną umożliwiającą Zamawiającemu zbadanie równoważności zgodnie 
z danymi zawartymi dokumentacji projektowej. 

Lp. Materiały i/lub urządzenia wskazane 
przez Zamawiającego 

Rozwiązania równoważne, na które powołuje się Wykonawca, 
a które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

   

 

 

 
………………………….………..………………  …………..………………………………..………………………. 
Miejscowość i data   (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i 
pieczęcią Wykonawcy) 


