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Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty 

 

 

 

 

 

 
pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 
pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Zamawiający: 

Gmina Rewal 

 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja 

oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 2017” -  oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

załączonymi do niej dokumentami, w następującej wysokości: 

 

 Wartość oferty (brutto) rocznie……………….….……………. zł  (słownie złotych: 

 ……………….……………………………….……………………….……..), 

Składowe wartości oferty: 

4261 sztuk opraw razy cena jednostkowa ……………… zł brutto. 

 

 Deklarujemy skrócenie czasu reakcji, z obowiązujących 60 minut, o ………………… 

minut (np. o 15, 30, 45 minut itd.). 

 Deklarujemy/nie deklarujemy* jeden dodatkowy objazd (oględziny tras linii napowietrznej i 

kablowej) 

 Deklarujemy/nie deklarujemy* jedno dodatkowe mycie kloszy opraw oświetleniowych. 

*Należy przekreślić niepotrzebne. Brak skreślenia oznacza brak deklaracji.  
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2. Oświadczamy, że: 

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: określonym przez Zamawiającego w  

SIWZ; 

2) jesteśmy świadomi obowiązku zatrudnienia, przez cały czas wykonywania usługi, trzech 

pracowników na podstawie umowy o pracę. 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń; 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

5) akceptujemy wzór umowy; 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

7) usługę wykonamy sami/przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić); 

8) wskazujemy poniżej części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom (w przypadku wykonywania zamówienia własnymi siłami – wpisać  

nie dotyczy): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

9) podajemy nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (w przypadku nie powoływania się na 

podwykonawców na ww.  zasadach – wpisać: nie dotyczy): 

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

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

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oferta została złożona na …………………….. stronach.  

5. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………… 

 

............................, dnia ………………..              ................................................................. 
 Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń     

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 2 do siwz 

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

( pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)   

 

 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) ........................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz : ………………………………………………………………… 

 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

...................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie 
Rewal, w roku 2017” 

 
 

oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

 

 

 
 
 

..............................., dn. .......................  .................................................................. 
                                                                                (podpis(y) osób uprawnionych 

 do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do siwz 

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

( pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH 

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)   

 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) .................................................................................................. 

 

działając w imieniu i na rzecz : ………………………………………………………………… 

 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie 
Rewal, w roku 2017” 

 

oświadczam(my), co następuje:  

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 

Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

określone w Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 
..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców) 

 

 

 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów 

trzecich): 

 

1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego 

reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie): 
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Lp. Pełna nazwa/firma i adres oraz 

KRS/CEiDG podmiotu trzeciego 

Wskazanie warunku określonego w Rozdziale V 

pkt 2, którego dotyczy wsparcie podmiotu 

trzeciego   

1.   

2.   

 

2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych w pkt II. ppkt 1 nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 
..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców) 
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Umowa Nr OrA.272.07.2016 

 

W dniu ……...12.2016 r. zawarto umowę pomiędzy:  

Gminą Rewal z siedzibą w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

 Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego 

             przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwony Bulanowskiej 

a 

………. 
zwanym dalej Wykonawcą . 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. 2015, poz. 2164 ze zm.) na: Zarządzanie, eksploatację i  konserwację oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 

2017, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr …… - 2016 z dnia 06.12.2016 r.  została zawarta 

niniejsza umowa. 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, z Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności polegające na zarządzaniu, konserwacji i 

eksploatacji oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach położonych na terenie Gminy Rewal tj. w 

Pogorzelicy, Niechorzu, Rewalu, Śliwinie, Trzęsaczu, Pustkowiu i Pobierowie. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 4261 sztuk opraw wraz ze przynależnymi słupami oświetleniowymi i siecią zasilającą 

nN 0,4 kV”. 

3. W trakcie wykonywania umowy ilość wskazana w § 1 pkt 2 może ulec zmianie. W takiej sytuacji koszt 

wykonywania usługi zostanie zmodyfikowany odpowiednio do ceny jednostkowej, która wynosi: 

 oprawa ……. zł brutto/miesięcznie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i norm obowiązujących przy   wykonywaniu tego typu 

zadań. 

 

Zakres umowy 

§ 2 

1. CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE: 

a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, 

b) oględziny tras linii napowietrznych i oględziny tras linii kablowych, 

c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, 

d) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, 

e) pomiary ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym z częstotliwością zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

f) okresowa kontrola oświetlenia w porze świecenia (będzie dokonywana wyłącznie w porze nocnej). 

g) Ręczne korygowanie czasu włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego w zależności od warunków 

zewnętrznych. 

 

2.  CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE:  

a) wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, 

b) wymiana źródeł światła, opraw ,oprawek, dławików, układów zapłonowych, 

c) wymiana wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, 

d) wymiana drzwiczek wnękowych latarni, 

e) mycie kloszy opraw oświetleniowych, 

f) usuwanie awarii oświetlenia, 

g) zarządzanie systemem oświetlenia ulicznego, 

h) naprawa uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych. 

i) lokalizacja oraz usuwanie awarii ziemnej i napowietrznej sieci oświetleniowej nN 0,4 kV 
j) odtworzenie nawierzchni po wykonaniu napraw sieci oświetleniowej. 

 

3.  TERMINY WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:  

a) pkt. 1 ust - a, b c,  wykonywane będą przez Wykonawcę co najmniej raz w miesiącu, nie później jednak niż do 

każdego 15 dnia miesiąca; 

b) pkt. 1 ust - f,  wykonywany będzie min. …… (min. dwa) razy w tygodniu i każdorazowo zakończony 

sporządzeniem protokołu zawierającego szczegółowy opis wykonanych czynności; 
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c) pkt 1 ust. g – minimum co dwa tygodnie, 

d) pkt. 2 ust. b, f - wykonywane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od 

zaistnienia konieczności dokonania czynności przewidzianych w tychże punktach;; 

e) pkt. 2 ust. e - wykonywany będzie przez Wykonawcę co najmniej …….. (min dwa) razy w roku tj. w miesiącach 

kwietniu i październiku; 

f) pkt. 2 litera g - wykonywane będzie w sposób odpowiedni do długości dnia i nocy  (optymalne włącznie i 

wyłącznie oświetlenia).    

g) pozostałe czynności w zależności od potrzeb, zużycia itd.  

h) dwa razy w roku, w miesiącu kwietniu i wrześniu, Wykonawca wykona generalny przegląd całości oświetlenia. 

 4.  Zamawiający wymaga, by prace prowadzone przez Wykonawcę na wysokości wykonywane były przez uprawnionych  

     pracowników z podnośnika koszowego o zasięgu minimum 8 metrów, który  dyspozycyjny  będzie przez całą dobę. 

 5. Czas na rozpoczęcie usuwania awarii nie może być dłuższy niż 60 minut licząc od telefonicznego zawiadomienia  

     wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usuwania awarii w terminie określonym w ofercie. Przez  

     rozpoczęcie usuwania awarii rozumie się przyjazd na miejsce awarii.   

 6. Koszty materiałów zużywalnych i pomocniczych, w szczególności: farba, żarówki, dławiki, oprawki,   układy  

     zapłonowe, środki do konserwacji części metalowych, drzwiczki wnękowe latarni,  elementy zasilania i sterowania,  

     wysięgniki, kable, przewody itp. zawarte są w cenie za wykonanie usługi - Wykonawca nie będzie ich fakturował  

     dodatkowo. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, przez cały okres świadczenia usługi, do wykonywania usługi przez minimum trzech            

    pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i posiadających uprawienia SEP w zakresie eksploatacji  

    urządzeń i sieci nN 0,4 kV oraz pomiarowe, a także uprawnienia do prac na wysokościach.  

8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał halę, ogrodzony oraz chroniony teren do składowania  słupów o  

    długości do 12 metrów, fundamentów i opraw oświetleniowych. 
 

    Czas trwania umowy 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj.:  od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

  

      Wynagrodzenie 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe łączne w wysokości: ……. 

zł brutto (słownie: ………/100 . 

2. Kwota określona w § 4 pkt 1 płatna będzie w 12 równych comiesięcznych ratach w kwocie …… zł brutto 

3. Wypłata wynagrodzenia za wykonane usługi następować będzie raz w miesiącu z dołu (po wykonanej usłudze), na 

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, płatne 14 dni po wykonaniu usługi i złożeniu faktury. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od 

towarów i usług VAT.  

5. Wykonawca gwarantuje stałość cen za wykonanie usługi przez cały okres trwania umowy. 

 

    Czas reakcji serwisu 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy w czasie wskazanym w ofercie, nie dłuższym niż ……… 

minut od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10, pkt 1, 

ppkt  a).  

2. Awarie należy zgłaszać pod numer telefonu Wykonawcy …………………. 

             

Wady lub błędy 

        § 6 

Jeżeli w toku czynności wykonywania niniejszej umowy zostaną stwierdzone wady lub błędy w wykonywaniu usługi to 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia: 

1. W przypadku wad usuwalnych, Zamawiający wstrzyma wypłatę danej raty wynagrodzenia do czasu ich 

usunięcia. W przypadku gdy wady nie zostaną usunięte do czasu płatności następnych rat, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie również prawo wstrzymywania ich płatności. 
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2. W przypadku wad nienaprawialnych umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej i ekonomicznej w granicach do 20% usterkowanego elementu 

wykonanej usługi. 

3. W przypadku wad nienaprawialnych uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. 

      

Odstąpienie od umowy 

§ 7 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy  w tym  

przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie złożony wniosek  o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie w tym przypadku nastąpi w terminie 

7 dni licząc od dnia złożenia pisma. 

e) w sytuacji, gdy Wykonawca wielokrotnie rażąco uchyla się od wykonywania zakresu umowy lub wykonuje 

ją w sposób nienależyty i sytuacje te są potwierdzone właściwymi protokołami z kontroli, Zamawiający po 

udzieleniu Wykonawcy dodatkowego, 7 dniowego terminu, może od umowy odstąpić w trybie 

natychmiastowym – w takim przypadku Zamawiający nie traci prawa do żądania zapłaty kar umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni jeżeli: 

a) Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 6 m-cy, mimo pisemnej informacji o 

istnieniu zaległości, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  

      3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i  

           powinno zawierać uzasadnienie.  

4.  Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron za uprzednim sześciomiesięcznym pisemnym  

     wypowiedzeniem. 

  

          Kontrola wykonywania usługi 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Kontrola będzie przeprowadzana w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie kontrolował wykonywanie umowy przez Wykonawcę z własnej inicjatywy lub na 

wniosek.  

b) Kontroli będą dokonywały osoby upoważnione przez Zamawiającego.  

c) Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy. 

d) Wykonawca, w terminie 3 dni, winien ustosunkować się pisemnie do otrzymanego protokołu. Brak 

odpowiedzi skutkować będzie bezwarunkowym uznaniem treści protokołu. 

 

Odpowiedzialni za współpracę  

                                   § 9 

1.  Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie usługi jest: Inspektor Urzędu Gminy    

     Paweł Pławski tel. 601 175 217 . 

2.  Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie usługi jest: ……………………. nr      

     tel. ………………………………………. . 

 

                   Kary umowne 

                                   § 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień nie wykonania lub nie należytego wykonania przedmiotu umowy   

      w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy;  
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b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości brutto   umowy, a po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad wysokość  kar umownych  wzrasta o 150% za 

każdy dzień , 

c) z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 

wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

d) za każde niedotrzymanie terminu wskazanego w § 2 pkt 5 w wysokości 0,2% wartości miesięcznego 

wynagrodzenia brutto. 

e) za niedotrzymanie warunku wskazanego w § 2 pkt 7 w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia 

brutto za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.  

                 

Rękojmia za wady 

§ 11 

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu usługi. 

2.   W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest  do  ich usunięcia w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3.   W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ustępie 2 Zamawiający będzie mógł zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej i obciążyć kosztami tego zlecenia Wykonawcę. 

Zakres odpowiedzialności 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  materialną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy określonego w § 1, w wyniku którego powstała szkoda majątkowa na mieniu Zamawiającego. Dodatkowo 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności 

eksploatacyjnych i konserwatorskich określonych w § 2 umowy. 

2. W przypadku powstania szkody o charakterze majątkowym, o który mowa w pkt 1, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej szkody. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną jak i niematerialną za szkody wyrządzone osobom trzecim, a 

powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

Zmiana postanowień umowy 

                                       § 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w formie aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

 

                      

      § 14 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

                      

      § 15 

Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo 

sądu powszechnego dla Zamawiającego.  

 

                     

      § 16 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

                    

      § 17 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : 

a) Oferta Wykonawcy z załącznikami,  

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 

 

STRONY 
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Załącznik nr 5 do siwz 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonana zamówienia 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

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 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonana nw. zamówienia: 

 

„Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 2017” 
 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 

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

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

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

 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: 

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

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

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

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 

 

…………………………………………..   …….…………………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do 

dyspozycji zasoby) 

________________________________________________________________________________ 
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1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

 Zdolności techniczne lub zawodowe 

 zdolności finansowe lub ekonomiczne 

2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są 

zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do 

samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w 

wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do 

uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych usług 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  (UMÓW) 
 
 

W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego Zamówienia na podstawie warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w niniejszym przetargu  przedstawiam poniższy 
wykaz wykonanych usług (umów) : 
 

Lp. 
Miejsce i rodzaj 

wykonanych usług  

Nazwa i adres odbiorcy 
dla którego wykonano 

usługi  

Wartość brutto 
wykonanych 

usług w okresie trzech 
ostatnich lat przed 
upływem terminu 

składania ofert w zł 

Data wykonania 
usług 

 
 

daty 
od                           do 

Nazwa i adres 
Wykonawcy wykazanych 

usług  

  
 

     

 
 

      

 
 

      

  
 

     

 
W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam dowody, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty i prawidłowo ukończone. 1 
 
…………………………………………………………………..                            ………………………………….………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                        

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez Wykonawcę 

 
Miejscowość …………………data…………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1W przypadku, gdy  Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – 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:  

„Zarządzenie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal, w roku 2017”, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


