
Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal,dnia2019-10-24

WYKONAWCY

Znak postępowania: IOD.271.06.2019.TB

Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami
Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul.
Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.:
Dz. U. z 2019 r. póz. 1843 - dalej PZP) Zamawiający informuje, że modyfikuje brzmienie
załącznika nr 2 do SIWZ (Oświadczenie wykonawcy) - w załączeniu obowiązujący załącznik
nr 2.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
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Załącznik nr 2 do SIWZ (po modyfikacji)

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. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANm

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w
m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m.
Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gmnwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską",
prowadzonego Gminę Rewal ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal, oświadczam, co następuje:
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Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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LP. Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE

(podać)

Rozdziały ust. 3 SIWZ

l dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej bez ograniczeń, na
minimum jednym zadaniu polegającym na remoncie/przebudowie/rozbudowie lub
budowie drogi, o wartości nie mniejszej niż l 500 000,00 zł brutto. W przypadku
wskazania kilu robót o mniejszej wartości, ich wartości nie sumują się.

2. wykonania minimum dwóch robót budowlanych obejmujących swoim
zakresem remont/przebudowę/rozbudowę lub budowę drogi o dhigości nie
mniejszej niż 800 metrów o nawierzchni bitumicznej i o wartości robót co
najmniej 1.000 000,00 zł (netto) każda, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie.

W przypadku wskazania kilku robót o mniejszej wartości lub dhigości, ich
wartości nie sumują się.

3 posiadania środków w kwocie co najmniej 600.000,00 złotych, lub zdolność
kredytową na co najmniej 600.000,00 złotych, (informacja z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawiona nie wcześniej niż na l miesiąc przed
terminem składania ofert (kwota 600.000,00 złotych - może stanowić suma zdolności
kredytowej i środków własnych),

4 posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i
kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, z sumą gwarancji na co najmniej kwotę 1.500.000,00 złotych - polisa
musi być ważna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziahi w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
polegam na zasobach następuj ącego/ych podmiotu/ów:

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Tak/NIE DOTYCZY

(podać)

Podmiot
udostępniający

zasób

3



(nazwa, adres)

Rozdziały ust. 3 SIWZ

l dysponowania co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -
drogowej bez ograniczeń, na minimum jednym
zadaniu polegającym na
remoncie/przebudowie/rozbudowie lub budowie
drogi, o wartości nie mniejszej niż l 500 000,00
zł brutto. W przypadku wskazania kilu robót o
mniejszej wartości, ich wartości nie sumują się.

2 minimum dwóch robót budowlanych
obejmujących swoim zakresem
remont/przebudowę/rozbudowę lub budowę drogi
z nawierzchnią bitumiczną, o długości nie
mniejszej niż 800 metrów i o wartości robót co
najmniej 1.000 000,00 zł (netto) każda,
wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie,

W przypadku wskazania kilku robót o mniejszej
wartości lub długości, ich wartości nie sumują się

3 posiadania środków w kwocie co najmniej
600.000,00 złotych, lub zdolność kredytową na
co najmniej 600.000,00 złotych, (informacja z
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej wystawiona nie wcześniej niż na l
miesiąc przed temiinem składania ofert (kwota
600.000,00 złotych - może stanowić suma
zdolności kredytowej i środków własnych),

4 posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i
kontraktowej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, z sumą gwarancji na co najmniej
kwotę 1.500.000,00 złotych - polisa musi być
ważna przez cały okres trwania realizacji
zamówienia.

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

(miejscowość), dnia .................... r.
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(podpis)
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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)
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