WR.ZPU.1.281.11.2018

Legnica, 28 września 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /cz. II SIWZ Formularze/

Utrzymanie koryt rzek
na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy

Zatwierdził: ………………………………

data: ………………………………………

WR.ZPU.1.5.281.11.2018

Załącznik Nr 1 do II cz. SIWZ
ZAMAWIAJĄCY:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Regon 368302575; NIP 527-282-56-16
Postępowanie prowadzi:
Zarząd Zlewni w Legnicy
Ul. Rataja 32, 59-220 legnica
Adres
strony
internetowej
zamawiającego:
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
Adres e-mail zzlegnica@wody.gov.pl

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) oraz NIP i REGON

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Utrzymanie koryt rzek
na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy
1. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej oraz
wzorem umowy składam/ składamy ofertę wykonania na:
Części 1: Utrzymanie koryta rzeki Wierzbiak gm. Legnickie Pole
Kryterium I
Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:
brutto: …………………………...PLN
(słownie......................................................................................................................................zł)

1
2

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu
Niepotrzebne skreślić

w tym podatek VAT . . . . . . . . %,
netto………………….……. PLN
(słownie : …………………………………………………………………………….. zł)
i została obliczona na podstawie szczegółowej wyceny
z przedmiarem prac.

dla

poszczególnych

pozycji

zgodnie

Kryterium II
Termin wykonania zamówienia: ……….……………………………….*
* wybrać i wpisać nr wariantu
I wariant terminowy: 40 pkt
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy
II wariant terminowy: 0 pkt
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy
Oświadczamy, że część zamówienia ……………………………….…………. 2zamierzamy/nie zamierzamy
wskazać część, którą zamierza się powierzyć

powierzyć następującym podwykonawcom: ………………………………………………….
należy podać firmy podwykonawców

Oferty z terminem wykonania przedmiotu zamówienia innym niż przedstawione powyżej będą odrzucane.

Części 2: Konserwacja rzeki Piławy w Pszennie w km 3+500-4+700 gm. Świdnica
Kryterium I
Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:
brutto: …………………………...PLN
(słownie......................................................................................................................................zł)
w tym podatek VAT . . . . . . . . %,
netto………………….……. PLN
(słownie : …………………………………………………………………………….. zł)
i została obliczona
z przedmiarem prac.

na

podstawie

szczegółowej

wyceny

dla

poszczególnych

pozycji

zgodnie

Kryterium II
Termin wykonania zamówienia: ……….……………………………….*
* wybrać i wpisać nr wariantu

I wariant terminowy: 40 pkt
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy

II wariant terminowy: 0 pkt
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

Oświadczamy, że część zamówienia ……………………………….…………. 2zamierzamy/nie zamierzamy
wskazać część, którą zamierza się powierzyć

powierzyć następującym podwykonawcom: ………………………………………………….
należy podać firmy podwykonawców

Oferty z terminem wykonania przedmiotu zamówienia innym niż przedstawione powyżej będą odrzucane.

Części 3: Utrzymanie koryta rzeki Skora i Wojcieszynka gm. Pielgrzymka i Zagrodno
Kryterium I
Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:
brutto: …………………………...PLN
(słownie......................................................................................................................................zł)
w tym podatek VAT . . . . . . . . %,
netto………………….……. PLN
(słownie : …………………………………………………………………………….. zł)
i została obliczona
z przedmiarem prac.

na

podstawie

szczegółowej

wyceny

dla

poszczególnych

pozycji

zgodnie

Kryterium II
Termin wykonania zamówienia: ……….……………………………….*
* wybrać i wpisać nr wariantu

I wariant terminowy: 40 pkt
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy

II wariant terminowy: 0 pkt
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

Oświadczamy, że część zamówienia ……………………………….…………. 2zamierzamy/nie zamierzamy
wskazać część, którą zamierza się powierzyć

powierzyć następującym podwykonawcom: ………………………………………………….
lo należy podać firmy podwykonawców

Oferty z terminem wykonania przedmiotu zamówienia innym niż przedstawione powyżej będą odrzucane.

2.

3.
4.

5.

6.

Informuję/my, że wybór oferty 2będzie / nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego.
(Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).
Oświadczam/ oświadczamy o związaniu ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Zastrzegam/ zastrzegamy informacje zawarte w załącznikach nr .......... mojej/ naszej oferty. Stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Jednocześnie w załączniku nr ……. przedstawiam uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.

7.
8.
9.

5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie treści oświadczenia następuje przez np. jego
wykreślenie).
Dokument/y, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy (podpisania oferty) można bezpłatnie
uzyskać pod adresem …………………………………..………… z ogólnodostępnych bazy danych.
Do niniejszego formularza załączam/ załączamy dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
w skład oferty wchodzi ............. załączników.

...............................................................................
(pieczęć i podpis osoby / osób uprawnionej / uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy / wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego)

Załącznik Nr 2 do II cz. SIWZ
WR.ZPU.1.281.11.2018

Zamawiający:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
Postępowanie prowadzi:
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32
59-220 Legnica

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

reprezentowany przez: …………………………………………
………………………………………………………………………..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie koryt rzek na
terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy. Część ……………. prowadzonego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……………. dnia ………….……. r.
(miejscowość),

…………………………………………
(podpis)

na

podstawie

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

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.: …………………………………………………………………….………………………
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia.

……………………….

dnia …………………. r.

(miejscowość),

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………...……., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 3 do II cz. SIWZ
WR.ZPU.1.281.11.2018
Zamawiający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
Postępowanie prowadzi:
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32
59-220 Legnica
Wykonawca:
……………………….………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: …………………………………………
………………………………………………………………..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt) 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie koryt rzek na
terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy.
Część …………………………., prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt
5.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ………………………………………...………..
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w
następującym zakresie…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

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.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

WR.ZPU.1.281.11.2018

Załącznik Nr 4 do II cz. SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Postępowanie prowadzi:
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32
59-220 legnica
WYKONAWCA:
………………………………………..
………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie koryt rzek na
terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy.
Część ………………………….
Przedstawiam/my wykaz usług, które wykonałem (wykonaliśmy), a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuję (wykonujemy), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

L.p.

Nazwa i
przedmiot usługi

Wartość
w złotych
polskich
(brutto)

Data wykonania
początek
(data)

Odbiorca (nazwa,
adres, nr telefonu
zakończenie
do kontaktu)
(data)

Nazwa
Wykonawcy*
którego dotyczy

1.
2.
3.

……………………., dnia……………….

…………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

*

wypełnić w przypadku wykonawców występujących wspólnie

Załącznik Nr 5 do II cz. SIWZ
WR.ZPU.1.281.11.2018
……………………………………..
miejsce i data

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ja/My niżej podpisany/(ni): ………………………………………………………………………………..……………....………..……

…………………………………………………………………………………………………………..……….……………………………….………
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(mi) do reprezentowania: …………………………..…………………………………...…………….…
….……………………………………………………………………….…………………………………………………………………...…………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), odda wykonawcy:
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……………….…
…………………………….………………………………….…………………………………………………………………….…………………….
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby …………………………………….…………………..
…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………………..…
………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………….….
(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonania zamówienia pn.: Utrzymanie koryt rzek na terenie działania Zarządu Zlewni
w Legnicy.
Część ………………………………………..…….
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
…………........………………………………………………………………...……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

WR.ZPU.1.281.11.2018
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję / zrealizujemy usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
…………………………….…………………………………………………………………………….……….……………………………………..
..…………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………....
…………………………….………………………………….…………………………………………………………………………………………..
(zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia)

…………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

…..……..…….…………………………………………………….….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w
imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

WR.ZPU.1.281.11.2018

Załącznik Nr 6 do II cz. SIWZ

WYKONAWCA:
………………………………………..
………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Utrzymanie
koryt rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy. Część ………………………….

1. *oświadczam. że przynależę 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

1)……………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres wykonawcy)

2) …………………………………………………………………………………………...
(Nazwa i adres wykonawcy)

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą
……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
(Nazwa i adres wykonawcy)

postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dowody: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

2. * oświadczam. że nie przynależę 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o
udzielenia zamówienia:
.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

3. * oświadczam. że nie przynależę do żadnej 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Uwaga:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

