
ZZaałłąącczznniikk  nnrr  11       
Wzór Formularza Oferty 

 

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTYY    
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   

 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 

 
CZĘŚĆ Nr: I  

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej.   

                     

1.  ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej  

ul. Cicha 8  

26-110 Skarżysko-Kamienna  

2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 
 

 

  
 
 

 

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  
 

Adres  
 
 

Nr telefonu  
 
 

Nr faksu  
 

 

Adres e-mail  
 
 

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena mojej (naszej) oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 – Formularz cenowy ) za realizację 

całości niniejszego zamówienia dotyczącego zadania 1 wynosi: 

cena bez podatku od towarów i usług: .............................................................[PLN] 

(słownie: .................................................................................................... [PLN]) 

Należny podatek od towarów i usług: : ........................................................... [PLN] 

(słownie: .................................................................................................... [PLN]) 

stawka 23 % [ lub 0 % dla Wykonawcy zagranicznego]  

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



RAZEM: Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ..................................[PLN] 

(słownie: ................................................................................................... [PLN]) 

4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia nie przekracza  terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w pkt 8 IDW, i wynosi: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..dni. 
 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  
8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]2,  

9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

10) Na podstawie ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami 
) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
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 one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3. 
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od Do 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

  

 
11) 4wykazane w pkt 9) informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie 
są ujawnione do wiadomości publicznej i stanowią dla mnie/nas5 wartość techniczną/ 

technologiczną/ organizacyjną przedsiębiorstwa/ lub ...................................................... 
(inne informacje posiadające wartość gospodarczą)6 oraz oświadczam(y), że podjąłem(ęliśmy) 
następujące działania w celu zachowania ich 
poufności:.........................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 

12) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom7:  
 

l.p. Nazwa części zamówienia  

  

 
 

  
 
 

 
13) nie zamierzam(y)  powoływać się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 / zamierzam(y) powołać się na zasoby następujących podwykonawców na 

                                                 
2
 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
 Oświadcza Wykonawca, który w pkt 10 wskazuje informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa . 

5
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

6
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

7 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



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

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 18:  
  

l.p. Nazwa (firma) podwykonawcy Rodzaj zasobów 

  
 

 

 

  
 
 

 

 
14) Oferta została złożona na ……………………… ponumerowanych stronach. 
 

5.  Podpis(y): 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 

  
 
 

 

    

  
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  33. 
wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY  OO  SSPPEEŁŁNNIIAANNIIUU  WWAARRUUNNKKÓÓWW  

UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU 

 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   
 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej  

ul. Cicha 8  

26-110 Skarżysko-Kamienna  
 

2.  WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez9:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami )  oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy: 

 

1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
usług dla zamówienia pn: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI” . Spełniamy 
obowiązek posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Spełniamy obowiązek posiadania wiedzy i doświadczenia a także dysponowania potencjałem 
technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

3. Spełniamy obowiązek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. 
 

3.  Podpis(y): 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i data 

  
 
 
 

    

  
 
 

 

    

                                                 
9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  44. 
wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY  OO  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  DDOO  

WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA   
 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE  

 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   
 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej  

ul. Cicha 8  

26-110 Skarżysko-Kamienna  
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez10:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

1. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907               

z późniejszymi zmianami ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 
 

3. Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i data 

  
 
 
 

    

  
 

 
 

    

 

 

                                                 
10 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  55//11  
wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami nt.  ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności 

 
WWYYKKAAZZ  OOSSÓÓBB,,  KKTTÓÓRREE  BBĘĘDDĄĄ UUCCZZEESSTTNNIICCZZYYĆĆ  WW  WWYYKKOONNYYWWAANNIIUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

WWRRAAZZ  ZZ  IINNFFOORRMMAACCJJAAMMII  NNTT..  IICCHH  KKWWAALLIIFFIIKKAACCJJII  ZZAAWWOODDOOWWYYCCHH,,  

DDOOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  II  WWYYKKSSZZTTAAŁŁCCEENNIIAA  NNIIEEZZBBĘĘDDNNYYMMII  DDOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA,,  AA  TTAAKKŻŻEE  ZZAAKKRREESSUU  WWYYKKOONNYYWWAANNYYCCHH  PPRRZZEEZZ  NNIICCHH  CCZZYYNNNNOOŚŚCCII 
 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”  
 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
ul. Cicha 8 
 

2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez11:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
 
 

 

  

 
 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:  

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”    
W charakterze Ekspertów zgodnie z pkt 9.3.b) IDW w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą 
osoby posiadające wymagane uprawnienia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt 9.3.b) IDW 

 

l.p. Imię  
i nazwisko 

Nazwa 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje 
(uprawnienia) 

Lata doświadczenia 

1)   Kierownik Robót 
Sanitarnych  

(Kierownik 
Budowy)  

  

Uwaga: 
Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest w 
takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował takimi osobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Podmiot, który zobowiąże się udostępnić zasoby dotyczące osób zdolnych do wykonania niniejszego 
zamówienia, będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w 
skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

3.  Podpis(y):  
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 

                                                 
11 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

  

 

    

  
 
 

    



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  55//22  
wzór informacji o osobach wyznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia 

 

IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  OOSSOOBBAACCHH  WWYYZZNNAACCZZOONNYYCCHH  DDOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  

NNIINNIIEEJJSSZZEEGGOO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA 

 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   
 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 
                                                                                      

1.  ZAMAWIAJĄCY:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
ul. Cicha 8 

 

2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez12:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

INFORMACJA 
 

(Wykonawca przedstawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych           
w wykazie osób do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te 
informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą 
precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego w pkt 9 IDW doświadczenie                 i 
kwalifikacje.  
Wszystkie informacje przedstawione w załączniku są zgodne z prawdą.   
 

Imię i nazwisko osoby: ......................................................................................................... 
Zakres czynności: ................................................................................................................ 

Wykształcenie: .................................................................................................................... 
Szkoła/Uczelnia: 
............................................................................................................................ 

Kwalifikacje zawodowe: ........................................................................................................ 

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

.......................................................................................................................................... 
 
Obecnie zajmowane stanowisko (nazwa)..................................................................... Ilość lat 
na tym stanowisku: .......................................................................................... ………………….. 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
Proszę napisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio zajmowanych do 
najdawniej wykonywanych. Proszę wskazać szczególne informacje dotyczące osoby odpowiednie dla  
przewidzianego dla niego zakresu prac.   

                                                 
12 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



Okres od (rok-miesiąc- dzień): ..............................do (rok-miesiąc- dzień): ................... Miejsce 

(kraj i miejscowość): ............................................................................................................ 
Zatrudniający (nazwa): ........................................................................................................ 
Stanowisko: ........................................................................................................................ 

Wykonane projekty/przedsięwzięcia:  ..................................................................................... 
Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ...................................................................................... 
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................  

Okres od (rok-miesiąc- dzień): ..............................do (rok-miesiąc- dzień): ................... Miejsce 
(kraj i miejscowość): ............................................................................................................ 
Zatrudniający (nazwa): ......................................................................................................... 
Stanowisko: ........................................................................................................................ 
Wykonane projekty/przedsięwzięcia:  ..................................................................................... 
 

Etc. 
 

3.  Podpis(y):  
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i data 

  
 
 

    

  

 
 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  66  
wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

 

WWYYKKAAZZ  WWYYKKOONNAANNYYCCHH PPRRZZEEZZ  WWYYKKOONNAAWWCCĘĘ  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH 

 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   
 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 
                                                                                      

1.  ZAMAWIAJĄCY: 
  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

ul. Cicha 8 

 

2.  WYKONAWCA: 
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez13:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 
 

 

  
 
 
 

 

      

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 
   

L.p. 
Nazwa 
Roboty 

Wartość 
Robót 

Budowlanych 
w kwocie 

netto PLN14   

Przedmiot 
Robót 

Budowlanych 
(nazwa 

wykonanego 
zamówienia) 

Data wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca  
(nazwa, 
adres) 

Nazwa 
Wykonawcy15 początek 

(data) 

zakończenie 

(data) 

 
 
 

  
 
 

 

      

 
 
 

  
 
 
 

      

 
Nazwa Roboty: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej, grawitacyjnej), lub kanalizacji 
deszczowej o wartości każdej z robót co najmniej 150 tys. PLN netto  (bez podatku VAT). 
 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowody (poświadczenia lub inne 
dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia) dotyczących najważniejszych Robót wskazanych w tabeli powyżej, 

                                                 
13 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
14

.W przypadku konieczności przeliczenia z innej waluty, należy zastosować średni kurs wymiany stosowany przez 

Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Portalu Urzędu Zamówień 
Publicznych 
15

 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 



określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub dowody (poświadczenie 
lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) czy usługi te zostały wykonane należycie. W 

przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
powyższych dowodów.  
Brak dowodów/dokumentów lub dowód/dokument niepotwierdzający wykonanie Robót zgodnie z 

powyższymi zapisami, powoduje nie zaliczenie danej Roboty do doświadczenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował taką wiedzą i doświadczeniem w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Podmiot, który zobowiąże się udostępnić zasoby dotyczące wiedzy i doświadczenia, będzie 
odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia 
tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

 

3.  PODPIS(Y): 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

  

 
 
 

 

    

  

 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  77 

 

WWZZÓÓRR  PPIISSEEMMNNEEGGOO  ZZOOBBOOWWIIĄĄZZAANNIIAA  IINNNNEEGGOO  PPOODDMMIIOOTTUU  DDOO  

UUDDOOSSTTĘĘPPNNIIEENNIIAA  ZZAASSOOBBÓÓWW  NNIIEEZZBBĘĘDDNNYYCCHH  DDOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  II  SSOOLLIIDDAARRNNEEJJ  OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOOŚŚCCII  
 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   
 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 
                                                                              

1.  ZAMAWIAJĄCY: 

         Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

ul. Cicha 8 

2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez16:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
5. PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY OSOBY I/LUB WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE I/LUB ZASOBY  

    EKONOMICZNE I FINANSOWE: 

 

l.p. Nazwa(y) Podmiotu(ów) Adres(y) Podmiotu(ów) 

 
 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

(UWAGA: w przypadku udostępniania różnych zasobów przez różne podmioty, wymagane 
jest złożenie odrębnych załączników podpisanych odpowiednio przez podmiot (y) 
udostępniające właściwe zasoby) 
 

OŚWIADCZAM (Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013r,   poz. 907  z późn. zm.), zobowiązuję(my) się do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem przetargowym.   
w postaci;  
 
- następujących osób (skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu). 

 

l.p. 
Imię i 

nazwisko/Nazwa 
Zakres wykonywanych czynności przy realizacji niniejszego zamówienia 

1 
  

 

 

                                                 
16 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
 



2 
  

 
 

 

- wiedzy i doświadczenia (skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu). 
W przypadku udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia będę(my) brać udział w realizacji 

zamówienia w formie …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- zasobów finansowych i ekonomicznych (skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu). 
*Należy wskazać w jakim charakterze/w jaki sposób/w jakiej formie podmiot trzeci udostępniający 

zasoby wiedzy i doświadczenie będzie faktycznie brał udział w realizacji zamówienia, bowiem 
powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego 
referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział  
w wykonaniu zamówienia. 
W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy / 

Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty, niniejsze zobowiązanie w formie 

oświadczenia, złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających. W sytuacji gdy Wykonawca 

korzysta np. tylko z osób danego podmiotu przy pozostałych zasobach w treści niniejszego 

oświadczenia wpisuje się - nie dotyczy. 

 OŚWIADCZAM(Y), ŻE17: 

 
W związku z udostępnieniem Wykonawcy……………………………………………………………………….………………………, 

w celu realizacji zamówienia pn.: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI” , moich  
 
zasobów tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
zobowiązuję się do poniesienia solidarnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie 
udostępnienia przeze mnie niniejszych zasobów wskazanych w pisemnym zobowiązaniu oddania ich 

do dyspozycji na potrzeby wykonania zamówienia. 
 

6. Podpis Podmiotu udostępniającego zasoby: 
 

l.p. 
Nazwa 

Podmiotu 

Nazwisko i imię 
Osoby podpisującej 

niniejsze 
zobowiązanie 

w imieniu Podmiotu 

Podpis 

Osoby 
podpisującej 

niniejsze 
zobowiązanie 

w imieniu Podmiotu 

Pieczęć 
Podmiotu 

Miejscowość 
i data 

1. 

 

 
 
 

    

 
7. Podpis(y) Wykonawcy: 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

 

                                                 
17

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie dokument podpisuje każdy z Wykonawców odrębnie. 



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  88  

  

WWZZÓÓRR  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  WWYYKKOONNAAWWCCYY  OO  PPRRZZYYNNAALLEEŻŻNNOOŚŚCCII  BBĄĄDDŹŹ  

BBRRAAKKUU  PPRRZZYYNNAALLEEŻŻNNOOŚŚCCII  DDOO  GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  
 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   
 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 
                                                                                     
1. ZAMAWIAJĄCY:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

ul. Cicha 8 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez18:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
OŚWIADCZAM (Y), ŻE: 

 

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ) : 

 
a) przynależę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.*,  

wobec powyższego w załączeniu przedkładam(y) listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej; 

 
(W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca 
obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy 
kapitałowej do której przynależy). 

 
b) nie przynależę(my) do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.* 

 
* niepotrzebne skreślić 

7. Podpis(y) Wykonawcy: 
 

l.p. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej Oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej Oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 

 
 

 
 

    

2. 
 

 
 
 
 

    

                                                 
18 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
 



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  99 
wwzzóórr  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  uupprraawwnniieenniiaacchh  oossóóbb  uucczzeessttnniicczząąccyycchh  ww  wwyykkoonnaanniiuu  zzaammóówwiieenniiaa  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  OO  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAACCHH  OOSSÓÓBB  

UUCCZZEESSTTNNIICCZZĄĄCCYYCCHH  WW  WWYYKKOONNAANNIIUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   
 

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

26-110 Skarżysko-Kamienna 
ul. Cicha 8 

 

2.  WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez19:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:  

 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”   
 

W charakterze Ekspertów zgodnie z pkt 9.3.b) WP w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą 
osoby posiadające wymagane uprawnienia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt 9.3.b)WP. 

  
3. Podpis(y):  
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i data 

  

 

    

  
 
 

    

  

  

  
 

                                                 
19 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 


