Załącznik nr 1 do SIWZ -formularz
ofertowy
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.) dotyczącego postępowania znak ZDP.272.11.2020, którego przedmiotem jest
wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1788B w Rydzewie” prowadzonego przez Zarząd Dróg
Powiatowych, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, oferujemy wykonanie zamówienia w
zakresie objętym SIWZ i na warunkach w niej określonych i składamy następującą
ofertę:
CENA OFERTOWA
Zakres
1
dokumentacja
projektowa

Cena netto

Stawka
VAT

Podatek VAT

Cena brutto

2

3

4

5=2+4

….................. zł

…………. ….................. zł

….................. zł

….................. zł

…………

….................. zł

…..................
zł

X

roboty budowlane
RAZEM

….................. zł

…..................
zł
….................. zł

Suma cen ryczałtowych brutto za etapy stanowi cenę ofertową za wykonanie
badania.
Łączna cena brutto
słownie:.......................................................................................................................
..........................................
….................................................................................................................................
........................................
….................................................................................................................................
.............................................
*

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

OKRES GWARANCJI (wpisać oferowany okres gwarancji - okres gwarancji wraz z
ceną stanowią kryteria oceny ofert)
Oferuję ................ lat gwarancji Wykonawcy na przebudowaną drogę.
Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, przyjmuje się, że zaoferował w tej pozycji minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji.

OBOWIĄZEK PODATKOWY (zaznaczyć właściwą opcję)
□ Wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
□ Wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić
do powstania ww. obowiązku oraz ich wartość bez kwoty podatku
…..............................................................
….................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................
….................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, przyjmuje się, że oświadczył, że wybór oferty nie
prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.

ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH (zaznaczyć właściwą opcję)
Oświadczam, że wykazując spełnianie warunków udziału postępowaniu:
□ nie polegamy na zasobach innych podmiotów
□ polegamy na następujących zasobach innych podmiotów (wskazać zasoby):
.................................................................................................................... .................
............................
.....................................................................................................................................
............................
.....................................................................................................................................
............................
.....................................................................................................................................
............................
.....................................................................................................................................
............................
.....................................................................................................................................
............................
Zasoby te zostaną udostępnione na zasadzie:
................................................................................................................. ....................
............................
....................................................................................................................................
.............................

....................................................................................................................................
.............................
....................................................................................................................................
.............................
Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie będzie
polegał na zasobach innych podmiotów.

PODWYKONAWCY (zaznaczyć właściwą opcję)
□ Zamówienie wykonamy siłami własnymi.
□
Zamierzamy powierzyć podwykonawcy wykonanie następującej części
zamówienia (wskazać część
zamówienia):
…………………..............................................................................................................
...............................
....................................................................................................................................
.............................
....................................................................................................................................
............................
Nazwa i adres podwykonawcy:
....................................................................................................................................
.............................
....................................................................................................................................
.............................
....................................................................................................................................
.............................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie
zamierza powierzyć podwykonawcy wykonania części zamówienia.

□ Na zasoby podwykonawcy nie powołujemy się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
□ Na zasoby podwykonawcy powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu. Nazwa ( firma) tego podwykonawcy:
….................................................................................................................................
....................................
....................................................................................................................................
....................................
....................................................................................................................................
....................................
....................................................................................................................................
....................................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie
powołuje się na zasoby pod-wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

INFORMACJE DODATKOWE (nieobowiązkowe)
W związku z obowiązkiem podawania przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
udzieleniu zamówienia informacji nt. Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaleca się
zaznaczenie właściwej opcji.
□ Wykonawca należy do sektora MŚP
□ Wykonawca nie należy do sektora MŚP

Sposób reprezentacji Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Dane Wykonawcy do kontaktu:
1) adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
................................................................................................................................
...................
2) numer telefonu/ faxu:…………………………………………………………………….....
3) e – mail……………………………………………………………………………………..
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
1).................................................................................................................................
.................
2) numer telefonu/ faxu ………………………………………………………………………..
3) e-mail: ....................................................................................................................................
Oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określnych w SIWZ.
2) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik Nr 5 do SIWZ,
3) ofertę sporządzono zgodnie z SIWZ,
4 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ, nie
wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, a w przypadku wyboru naszej
oferty podpiszemy
umowę zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
7)w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
Oferta została złożona na …………………….. stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr….do nr……
Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest
sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

______________________dnia__ __20_____roku
____________________________________
Podpis Wykonawcy lub osób
uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1.1. do SIWZ – Tabela zestawienia elementów
scalonych
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
na wykonanie zamówienia w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”
L.p. ST

Nazwa elementu rozliczeniowego

Wartość
[netto]

ROBOTY KWALIFIKOWALNE
1.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA /drogowa i
kanalizacji deszczowej/

2.

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

4.

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

5.

D.04.00.00

PODBUDOWA

6.

D.05.00.00

NAWIERZCHNIA

7.

D.06.00.00.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8.

D.07.00.00

OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU

9.

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

Wartość robót netto
Obowiązujący podatek VAT 23%
Wartość robót brutto
ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE
1.
2.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA /branża sanitarna,
elektryczna, telekomunikacyjna, itp./
D.09.00.00

INNE ROBOTY /branża sanitarna, elektryczna,
telekomunikacyjna, regulacje urządzeń
podziemnych, itp./

Wartość robót netto
Obowiązujący podatek VAT 23%
Wartość robót brutto

OGÓŁEM wartość robót netto
Obowiązujący podatek VAT 23%
OGÓŁEM wartość robót
Ogółem słownie
złotych: .......................................................................................................................
..............

______________ dnia __ __ 20___ roku
_____________________________
(podpis
upełnomocnionego
Przedstawiciela
Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.
zm.)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”, znak sprawy 20,
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4,
19-203 Grajewo, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w
Rozdziale V pkt. 2 SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji.

__________________ dnia __ __ 20____ roku

____________________________
(podpis
upełnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.
* W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentowania)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 2, ust. 5 pkt. 2
ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” znak sprawy 20, prowadzonego
przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2. SIWZ, tj. 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 potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy:
a) są dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (podać nazwę
rejestru lub ewidencji i adres internetowy)
….......................................................................................................................
......................................
….......................................................................................................................
......................................
….......................................................................................................................
......................................
b) znajdują się w posiadaniu zamawiającego:


zostały złożone w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez Zamawiającego (Zarząd Dróg
Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo)** - znak
sprawy: ….............................................................................
 znajdują się posiadaniu Zamawiającego*** w związku z
….......................................................................................................................
...........................…........................................................................
….......................................................................................................................
..........................
…..........................................................................................................
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

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.
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.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji.

__________________ dnia __ __ 20____ roku

_________________________
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w oświadczeniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.

***

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których w
oświadczeniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące
przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca
Powiatowych

Zarząd Dróg
ul.

Fabryczna 4, 19-203 Grajewo
(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres*

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentowania)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”, znak sprawy 20,
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4,
19-203 Grajewo, oświadczam, co następuje:


Oświadczam, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2018r.poz. 798)*

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
ustawy Pzp wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty*
 Oświadczam, że należymy wraz z wykonawcą, który złożył ofertę – dane
wykonawcy:
_______________________________________________________________
do
tej
samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp*;
Nie podlegamy jednak wykluczeniu w trybie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy
Pzp. ponieważ istniejące w grupie kapitałowej powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, na dowód czego wyjaśnienia dlaczego nasza
przynależność do grupy kapitałowej nie narusza przepisów o ochronie
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu:*
__________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
_

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od opublikowania przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
__________________ dnia __ __ 20____ roku
________________________________
(podpis upełnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

*

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentowania)

WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1788B w Rydzewie”
Imię i
nazwisko

Kwalifikacje
Zakres wykonywanych
zawodowe –
czynności
uprawnienia Wykształcenie
uprawnienia

Doświadczenie zawodowe

Kierownik budowy
Specjalność inżynieryjna
drogowa

(należy podać co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie jako
kierownik budowy/kierownik robót w specjalności
drogowej, na jakim zadaniu i u jakiego zamawiającego
były wykonywane, nazwa adres oraz w jakim okresie)

Projektant
specjalność inżynieryjna
drogowa

(należy podać co najmniej 1 usługę polegającą na
wykonaniu
projektu
budowlanego
dla
budowy/przebudowy/rozbudowy o długości min. 1,000
km każda usługa wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
były wykonywane)

Projektant
w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,
wentylatacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

(należy podać co najmniej 1 usługę polegającą na
wykonaniu projektu budowlanego branży sanitarnej dla
budowy/przebudowy/rozbudowy drogi wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których były wykonywane)

Podstawa
dysponowan
ia osobą

Imię i
nazwisko

Kwalifikacje
Zakres wykonywanych
zawodowe –
czynności
uprawnienia Wykształcenie
uprawnienia

Doświadczenie zawodowe

Projektant
w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych

(należy podać co najmniej 1 usługę polegającą na
wykonaniu projektu budowlanego branży elektrycznej dla
budowy/przebudowy/rozbudowy drogi wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których były wykonywane)

Projektant
w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń
telekomunikacyjnych

(należy podać co najmniej 1 usługę polegającą na
wykonaniu projektu budowlanego branży
telekomunikacyjnej dla budowy/przebudowy/
rozbudowy drogi wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
były wykonywane)

__________________ dnia __ __ 20____ roku

Podstawa
dysponowan
ia osobą

__________________________
(data i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz
robót
Wykonawca

(pełna
adres)

nazwa/imię

i

nazwisko,

reprezentowany przez:
(imię,
stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

nazwisko,

WYKAZ ROBÓT
na potrzeby realizacji zamówienia na wykonanie w systemie "zaprojektuj i
wybuduj" inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w
Rydzewie” wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie
Rodzaj robót
budowlanych
oraz
przedmiot
usług Opisać
rodzaj
wykonanych
robót, w tym
podać długość
budowanego
/
przebudowaneg
o/
rozbudowanego
odcinka drogi
oraz nazwę
zadania,

Wartość

Miejsce
wykonania

Podmiot, na rzecz
Daty
którego
usługi
od……..do……
były/są wykonywane
(nazwa i adres)

1)
2)
3)
4)

____________ dnia __ __ 20____ roku
________________________
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela
Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór
zobowiązania
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE

1
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………………………….
……………..…………………………………
…………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko
(Właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony
reprezentant itp.*))

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 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z
późn. zm.), odda Wykonawcy: …………………………………………………………………....
…………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………....
…………………………………………………………..………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do

dyspozycji

w

trakcie

realizacji

zamówienia

niezbędne

zasoby….

…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
(Określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe, osoby zdolne do wykonania zamówienia imię i nazwisko
osób oraz pełnione funkcje, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

na potrzeby wykonania zamówienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji
p.n.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” znak:
ZDP.272.11.2020
Sposób

wykorzystania

zamówienia:

ww.

zasobów

przez

wykonawcę

przy

wykonywaniu
…………........

………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………
…………........………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą: …………........
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….….……………......
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………

__________________ dnia __ __ 20____ roku
________________________
( podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Umowy Harmonogram rzeczowo finansowy
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko/adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

Harmonogram rzeczowo - finansowy

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w systemie "zaprojektuj i
wybuduj" inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”
Lp
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Elementy robót

Roboty kwalifikowalne
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
/drogowa i kanalizacji
deszczowej/
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
PODBUDOWA
NAWIERZCHNIA
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
ELEMENTY ULIC

Listopad
2020 –
Sierpień
2021

Wrzesień
2021

Październi
k 2021

Listopad
2021

Grudzień
2021

Styczeń
2022

1.
2.

ROBOTY
NIEKWALIFIKOWALNE
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
/branża sanitarna, elektryczna,
telekomunikacyjna, itp./
INNE ROBOTY /branża
sanitarna, elektryczna,
telekomunikacyjna, regulacje
urządzeń podziemnych, itp./

Lp
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.

Elementy robót

Luty 2022

Marzec
2022

Kwiecień
2022

Maj 2022

Czerwiec
2022

Lipiec
2022

Roboty kwalifikowalne
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
/drogowa i kanalizacji
deszczowej/
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
PODBUDOWA
NAWIERZCHNIA
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
ELEMENTY ULIC
ROBOTY
NIEKWALIFIKOWALNE
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
/branża sanitarna, elektryczna,
telekomunikacyjna, itp./
INNE ROBOTY /branża
sanitarna, elektryczna,
telekomunikacyjna, regulacje
urządzeń podziemnych, itp./
*) należy wpisać kwoty brutto

Grajewo, dnia ____20__ roku

_________________________
(podpis upełnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Umowy
........................................................
Firma Wykonawcy
Dotyczy:
Wykonania
robót
budowlanych……………………………………………………………………………
…………………
Inwestor: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania
przedsiębiorcy (Podwykonawcy) działającego pod firmą
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
niniejszym oświadczam, że:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane
nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą na
podstawie
umowy
zawartej
pomiędzy
Wykonawcą
a ................................................................, wymagalne do dnia złożenia
niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej
wysokości.
b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę
…………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………………
zł…./ brutto
i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.
c) między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który
skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
d) zrzekamy się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz
zwalniamy z długu Inwestora oraz Wykonawcę w zakresie wskazanym w
niniejszym oświadczeniu.

................................................
Data, pieczęć i
podpis

