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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

 

Rozdz. I  Informacje o Zamawiającym. 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

1.1. Zamawiającym jest: Gmina Rewal  

1.2. adres: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 

1.3. tel. tel.: 91 38 49 011 

1.4. adres poczty elektronicznej e-mail:  ug@rewal.pl  

1.5. adres strony internetowej: www.rewal.pl 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Tomasz Bartkowski – kontakt 

wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres – zp@rewal.pl  

 

 

Rozdz. II Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wyposażenie, zamontowanie do dnia 31 maja 2017 r. na swój koszt 

w Strefie Płatnego Parkowania (SPP), oraz na parkingach komunalnych, nie mniej niż 50 szt. 

urządzeń (parkomatów) do pobierania opłat parkingowych, w okresie  trwania umowy tj. od 1 

czerwca do 15 września w latach 2017-2019. Z zastrzeżeniem  konieczności zwiększenia ilości 

parkomatów w przypadku powiększenia SPP lub wskazania/wyznaczenia nowych terenów na cele 

parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania, oraz zapewnienie obsługi i 

serwisu w/w urządzeń w okresach obowiązywania umowy. Szczegółowy zakres zadania został 

opisany w załączniku nr 2 do SIWZ 

2. Nazwa i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 

 

63712400-7 

38730000-1 

51214000-5 

50316000-3  

 

usługi w zakresie obsługi parkingów 

parkometry, 

usługi instalowania parkometrów  

konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów. 
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3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Dla pozostałych (nie kluczowych) żąda wskazania w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę 

nazw (firm)  podwykonawców. 

4. Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy.  

5. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP: 

 
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega 

na wykonywaniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1666 z późn. zm.), tj: 

1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia w szczególności nad 

właściwą realizacją usługi; 

2) obsługa biura SPP, parkomatów, urządzeń mobilnych w stałej sprawności technicznej oraz 

sprawowanie kontroli wnoszenia opłat za parkowanie. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca w terminie do dnia 25 maja 2017 r. przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które 

realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu 

w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób 

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

5.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we 

wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 4 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 

Rozdz. IV Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Rozdz. V Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 . 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

Rozdz.VI Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdz. VII Termin wykonania zamówienia. 

Przewidywany okres wykonywania usługi:   

Od 1 czerwca do 15 września w roku 2017, 2018 i 2019, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 

20.00. 

 

Rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy oraz niniejszej SIWZ; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i niniejszej SIWZ.  

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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2. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ,  nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania następujących warunków udziału 

w postępowaniu, dotyczących: 

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 

minimum 400.000 zł. 

 

4. Na zasadach określonych w art. 22a Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 23 ustawy.  

7. Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

8. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b 

ustawy, Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. 

Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”. 

Rozdz. IX Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w:  

1) art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-11 ustawy; 

2) ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-11 ustawy.  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, we wskazanych poniżej okolicznościach, 

zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy: 

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, 



 
Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz  parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal 

 

6 

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); 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz pkt 

16-20 ustawy oraz na podstawie ust. 2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu wykonawcy.  

4. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie ust. 3. 

Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca jest obowiązany 

złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty mają 

spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. dokumentów. 

 

Rozdz. X Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wg 

załączonego wzoru (oświadczenie – załącznik nr 3) w zakresie wskazanym przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu,  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

Ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie – załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia dokumentu  

odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w   

ust. 5 składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego 

upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 

ofert. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych dokumentów. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

oferty. 

Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w niniejszym punkcie musi wynikać w 

szczególności: 

1)     zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3)     zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4)  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

 

Rozdz. XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną 

(zp@rewal.pl), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekażą oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. X składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 

oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie 

ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Rozdz. XII Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdz. XIII Wadium. 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać 

wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

Uwaga ! 

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje 

w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest nie później niż 

w terminie ich składania, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć pisemne 

uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z 

ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i 

niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy: 

1) poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za 

zgodność z oryginałem), 

2) przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

5. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza.  

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 
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7. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

8. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie 

przez osobę/y podpisujące ofertę. 

9. Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w 

zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. 

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 

 

a) nazwę i adres Wykonawcy; 

b) nazwę i adres Zamawiającego: 

Gmina Rewal 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

 

oznaczenie: 

Oferta w postępowaniu na: „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego 

Parkowania oraz  parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal” 

Nie otwierać przed: 10.04.2017 r. godz. 10:10 

 

10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). 

Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według 

takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu posiadającym 

dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 9). Oferta zmieniająca wcześniej 

złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty 

zostały zmienione. 

11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu 

Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez 

osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem 

z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio 

do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres 

wskazany w piśmie. 

 

Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal – pok. nr 6 

(sekretariat)  

2. Termin złożenia oferty: do dnia 10.04.2017 r. do godziny 10:00 

3. Otwarcie ofert: w dniu 10.04.2017 r. o godzinie 10:10, pok. nr 5 w siedzibie zamawiającego.  

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
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2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

Rozdz. XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych. 

1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w formularzu oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty zostanie określona wyłączenie na potrzebę 

porównania ofert – zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ. W umowie zostanie ona zmieniona 

na procent (%) – zgodnie z § 3 projektu umowy. 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym 

warunki i obowiązki umowne określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 

3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji 

umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze 

umowy). 

4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

5. 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, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, 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. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i uwzględni konsekwencje rachunkowe 

dokonanych poprawek, w następujący sposób: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości brutto 

z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich 

nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą 

omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch 

miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną 

zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, 

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza. 

 

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 

10. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z postanowieniami SIWZ – w szczególności projektem 

umowy. 
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Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert. 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami. 

 

Lp. 
Kryterium 

 
Waga 

1 Cena / Koszt  60 

2 Procent od zebranej kwoty powyżej 1.100.000,00 zł 40 

 

 

Ad 1. Cena, którą zaoferuje wykonawca, w przedziale od 800.000,00 zł do 1.100.000,00 zł  

 

W tym kryterium wykonawca może zaoferować nie więcej, jak 300.000 zł. 

 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona w następujący sposób: 

 

C  =     
Cmin   

Co  
x 60 pkt 

Gdzie : 

Cmin – najniższa cena oferty spośród nieodrzuconych ofert 

Co – cena ocenianej oferty 

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.  

 

Ad. 2  Procent od zebranej kwoty powyżej 1.100.000,00 zł 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona w następujący sposób: 

 

C  = 
Cmin   

Co  
x 40 pkt 

Gdzie : 

Cmin – najniższy wskazany procent oferty spośród nieodrzuconych ofert 

Co – procent w ocenianej ofercie 

 

Wykonawca nie może wskazać więcej niż 30% wartości kwoty powyżej 1.100.000 zł. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.  

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość 

punktów  
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Rozdz. XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty, 

w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie 

to zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli 

wskazane próby przesłania  drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie 

przesłane na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej 

wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, w terminie 

określonym w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy 

w sposób podany w ust. 1. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich 

współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej 

umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i 

podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą 

reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp. 

Rozdz. XIX Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie 

ze wzorem – załącznik nr 6 do SIWZ) najpóźniej do dnia podpisania umowy (przed jej 

podpisaniem), w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy). Wartość procentowa (10%) 

zostanie wyliczona od kwoty 1.100.000 zł. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 

na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające 
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oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 

8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; 

wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i 

poddane jurysdykcji sądów polskich.  

9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

 

Rozdz. XX Informacja w sprawie postanowień Umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 

2. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności 

Wykonawcy oraz wartości umowy. 

Rozdz. XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI 

ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

Rozdz. XXII Postanowienia końcowe. 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu 

postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się, na wniosek, po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty 

udostępnia się po ich otwarciu. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego 

charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.  

5. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część.  

Wykaz załączników do SIWZ. 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia 
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Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wzór umowy  

Załącznik nr 6     Wzór gwarancji należytego wykonania umowy. 

Załącznik nr 7    Uchwały Rady Gminy 

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów. 
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zał. nr 1 do SIWZ 

OFERTA  PRZETARGOWA 

Przedmiot oferty:  Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz  parkingami 

komunalnymi na terenie gminy Rewal 

 

Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 

Wykonawca: .................................................................................................................................... 

                            pełna nazwa oferenta              

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

NIP ........................................ REGON ..................................... tel. ......................................... 

Email …………………………………………………… 

1. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy uwag do przeprowadzonej 

procedury, oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi. 

2. Oferowane warunki naszej oferty:  

 

a) Oferowana cena brutto - w przedziale od 800.000,00 zł do 1.100.000,00 zł (nie więcej jak 

300.000,00 zł) 

 
brutto  .............................. zł (słownie: …………................................................................................................  

...................................................zł)  

b) Oferowany procent brutto od zebranej kwoty powyżej 1.100.000,00 zł (nie więcej, jak 30%) 
 

…………………………………… ( słownie: …………………………………………………………………………..) 

3. Termin realizacji zamówienia: sezony letnie od 2017 do 2019, zgodnie z terminami w SIWZ.   

4. Nasza oferta przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 

5. Do czasu formalnego podpisania umowy, niniejsza oferta przetargowa po pisemnym 

potwierdzeniu jej przyjęcia będzie uznawana jako wiążąca obie stron na warunkach  określonych               

w materiałach przetargowych. 

6. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do: 

 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147. ustawy Prawo 

zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto (110.000,00 zł). 

 

7. Oświadczamy, że złożona oferta 
 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 
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Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

   

   

 

8. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że: 

 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 

być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

 

Lp. 

 

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 

Numery stron w ofercie 

od do 

    

    

 

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: …………………..…………………………………………. 

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

9. Następujące części (nie kluczowe) zamierzamy zlecić podwykonawcom  

 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Zakres robót do wykonania 

   

   

 

10. Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem* 

 Tak 

 Nie 

*Zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.05.2003 r., s 36). 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny dochód nie przekracza 50 

mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

Załączniki do niniejszej oferty: 

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp   

2. Oświadczenie z art. 24 ustawy – Pzp 

3. Odpis z właściwego rejestru   

4. Grupa kapitałowa (należy złożyć do 3 dni od terminu otwarcia ofert) 

5. Polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument) (należy złożyć na wezwanie zamawiającego) 

 

 

 

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

 data                                                   (podpisy osób posiadających pełnomocnictwo) 
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                                                                                 Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Gmina Rewal 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 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. Zorganizowanie i administrowanie Strefą 

Płatnego Parkowania oraz  parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal”  (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez Gminę Rewal (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i 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) 
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Załącznik nr 3.1 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Gmina Rewal 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

 

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 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. „Zorganizowanie i administrowanie 

Strefą Płatnego Parkowania oraz  parkingami komunalnymi na terenie gminy Rewal”  (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez Gminę Rewal (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
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1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z 

postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

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 art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 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.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 

pkt 2 ustawy Pzp] 

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/ą wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

…………….……. (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) 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
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Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

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

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

„Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz  parkingami komunalnymi na 

terenie gminy Rewal”  

 

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że przynależę/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 Prawo zamówień publicznych. 

 

 

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

(czytelny podpis lub podpis i pieczęć 

imienna osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  

 

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

  (miejscowość i data)  

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe wykreślić 
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Załączniki nr 6 do SIWZ 

WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY I USUNIĘCIA WAD 

 
Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad 

nr ............................ z dnia……............. 
Do: Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
NIP 857-18-98-978 
………………………..………..………..… (nazwa i siedziba Gwaranta), zwane dalej Gwarantem, 
udziela gwarancji na rzecz Gminy Rewal z siedzibą: 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr Ora.272. 04 

.2017.TB na „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania oraz  parkingami 

komunalnymi na terenie gminy Rewal ” przez ............................................. z siedzibą 

............................... (zwanego dalej Wykonawcą). 
 
Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec Państwa w imieniu 
Wykonawcy i zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 
żądanie, zawierające Państwa oświadczenie, że: 

1) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy nr Ora.272. 04 .2017.TB  lub 

2) Wykonawca nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 
stosownie do treści art. 150 ust  8 i 9 ustawy Pzp, 

jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości: 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100.) 
bez konieczności przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Państwa 
sumy określonej powyżej. 
Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty ww. zadłużenia od Wykonawcy przed 
przedstawieniem nam Państwa żądania. 
Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu 
zamówienia, które ma być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, w żaden sposób nie zwalnia 
nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności 
powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 
 
Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna: 
 
 

 dla kwoty 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100)  - do dnia 15.10.2019 r., tj. do 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie   wykonane. 

 
Kwota jw. w terminie do dnia 15.10.2019 r., tj. 30 dni od dnia wykonania zamówienia I uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, zostanie zwolniona w całości. 
 

 
Podpis i pieczęć Gwaranta ................................................................................. 
Nazwa Gwaranta:……………………………….…………………….………. 
Adres: ………………………………………………………………………… 
Data: ……………………............ 

 
UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 
W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 


