PT 2370.1.2018

załącznik nr 1A do siwz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 8 szt. bram garażowych (7 szt. bram bez furtki
oraz 1 szt. bramy z furtką) usytuowanych w obiekcie B Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej 29.
Rodzaj bramy: ocieplana stalowa brama segmentowa, typu przemysłowego, podnoszona. Wymiary
otworu oraz przejazdu: (szerokość x wysokość) 360 cm x 446 cm.
Płyta bramy: z ocieplanych segmentów stalowych, wypełnienie pianką , o grubości nie mniejszej
niż 40 mm.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna: tłoczona o strukturze porowatej, równomierny podział płyty
przez poziome przetłoczenia, odporność na obciążenie wiatrowe: klasa 2. Segmenty zagruntowane farbą
w kolorze preferowanym z zewnątrz na bazie RAL 3000: ognistoczerwony, wewnątrz na bazie RAL 9010
w kolorze białym.
Bramy ponumerowane z zewnątrz i wewnątrz od 1 do 8. Cyfry umieszczone w środkowej części paneli
6-7, od zewnątrz w kolorze białym, wewnątrz w kolorze czerwonym. Brama z furtką oznakowana cyfrą 1.
Przeszklenie:

rama wykonana z profili aluminiowych, Podwójna przezroczysta szyba/tworzywo

sztuczne z powłoka odporna na zarysowania. Powierzchnia przeszklenia min. 25%. Przeszklenie w
trzecim i czwartym segmencie od dołu.
Prowadzenie: typu N (prowadzenie normalne) zrównoważenie ciężaru poprzez mechanizm sprężyn
skrętnych.
Napęd osiowy: z zabezpieczeniem termicznym i zabezpieczeniem zwisającej liny, wyposażony w ręczny
łańcuch awaryjny umożliwiający bezpieczne otwarcie bramy podczas awarii.
Napięcie robocze: prąd jednofazowy, stopień ochrony IP 65.
Sterowanie: automatyczne, sterowanie bramami z punktu dyspozytora.
Przy każdej z bram sterownik z przyciskami: OTWÓRZ – STOP - ZAMKNIJ. Typ zabezpieczenia IP 65.
Do każdej bramy minimum 2 piloty.
Działanie: Bramy wyposażone w fotokomórkę zewnętrzną oraz czujnik optyczny w uszczelce panelu
dolnego. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwierania i zamykania bramy. Urządzenie blokujące bramę
od wewnątrz.
Ościeżnica: kontowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej.
Inne prace: należy zdemontować istniejące bramy oraz wykonać prace wykończeniowe ścian po
demontażu (uzupełnić ubytki).
UWAGI: Przed złożeniem oferty zobowiązuje się wykonawców do sprawdzenia na terenie obiektu:
wymiarów oraz adaptacji sterowania i sygnalizacji.
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załącznik nr 1B do siwz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 9 szt. bram garażowych (8 szt. bram bez furtki
oraz 1 szt. bramy z furtką) usytuowanych w obiekcie B i C Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej 29.
Rodzaj bramy: ocieplana stalowa brama segmentowa, typu przemysłowego, podnoszona. Wymiary
otworu oraz przejazdu: (szerokość x wysokość) 360 cm x 446 cm.
Płyta bramy: z ocieplanych segmentów stalowych, wypełnienie pianką , o grubości nie mniejszej
niż 40 mm.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna: tłoczona o strukturze porowatej, równomierny podział płyty
przez poziome przetłoczenia, odporność na obciążenie wiatrowe: klasa 2. Segmenty zagruntowane farbą
w kolorze preferowanym z zewnątrz na bazie RAL 3000: ognistoczerwony, wewnątrz na bazie RAL 9010
w kolorze białym.
Bramy ponumerowane z zewnątrz i wewnątrz od 1 do 8. Jedna brama bez numeracji. Cyfry umieszczone
w środkowej części paneli 6-7, od zewnątrz w kolorze białym, wewnątrz w kolorze czerwonym. Brama z
furtką oznakowana cyfrą 1.
Przeszklenie:

rama wykonana z profili aluminiowych, Podwójna przezroczysta szyba/tworzywo

sztuczne z powłoka odporna na zarysowania. Powierzchnia przeszklenia min. 25%. Przeszklenie w
trzecim i czwartym segmencie od dołu.
Prowadzenie: typu N (prowadzenie normalne) zrównoważenie ciężaru poprzez mechanizm sprężyn
skrętnych.
Działanie: podnoszenie ręczne (łańcuch). Urządzenie blokujące bramę od wewnątrz.
Ościeżnica: kontowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej.
Inne prace: należy zdemontować istniejące bramy oraz wykonać prace wykończeniowe ścian po
demontażu (uzupełnić ubytki).
UWAGI: Przed złożeniem oferty zobowiązuje się wykonawców do sprawdzenia na terenie obiektu:
wymiarów.
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załącznik nr 1C do siwz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 szt. bramy garażowej usytuowanej w obiekcie C
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej 29.
Rodzaj bramy: ocieplana stalowa brama segmentowa, typu przemysłowego, podnoszona. Wymiary
otworu oraz przejazdu: (szerokość x wysokość) 238 cm x 215 cm.
Płyta bramy: z ocieplanych segmentów stalowych, wypełnienie pianką , o grubości nie mniejszej
niż 40 mm.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna: tłoczona o strukturze porowatej, równomierny podział płyty
przez poziome przetłoczenia, odporność na obciążenie wiatrowe: klasa 2. Segmenty zagruntowane farbą
w kolorze preferowanym z zewnątrz na bazie RAL 3000: ognistoczerwony, wewnątrz na bazie RAL 9010
w kolorze białym. W dolnym panelu kratki wentylacyjne z funkcją „otwórz – zamknij”.
Prowadzenie: typu N (prowadzenie normalne) zrównoważenie ciężaru poprzez mechanizm sprężyn
skrętnych.
Działanie: podnoszenie ręczne (łańcuch). Urządzenie blokujące bramę od wewnątrz.
Ościeżnica: kontowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej.
Inne prace: należy zdemontować istniejącą bramę oraz wykonać prace wykończeniowe ścian po
demontażu (uzupełnić ubytki).
UWAGI: Przed złożeniem oferty zobowiązuje się wykonawców do sprawdzenia na terenie obiektu:
wymiarów.

3

PT 2370.1.2018

załącznik nr 2 do siwz
WZÓR UMOWY
W dniu ……………….. 2018 roku w Pyrzycach pomiędzy:
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, mającą swoją siedzibę przy
ul. Stargardzkiej 29, 74-200 Pyrzyce, NIP: ………………., zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..
a
………………………………………..
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego

z

dnia

………..

2018

r.,

sprawa

nr

PT.2370.1.2018

nr ogłoszenia ………., WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „ Dostawa i montaż 18
sztuk bram garażowych w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Pyrzycach”, zgodnie z ofertą z dnia ……………… 2018 r.
2.

WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedać ZAMAWIAJĄCEMU bramy garażowe wraz z
montażem, o parametrach technicznych i warunkach odpowiadających wymogom SIWZ.

3.

Przedmiot umowy obejmuje także: udzielenie gwarancji,

4.

Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy. Wraz z przedmiotem umowy
WYKONAWCA dostarczy komplet dokumentacji.

5.

WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO
o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu
umowy.
§ 2. CENA I WARUNKI ZAPŁATY

1. Wartość łączna przedmiot umowy wynosi1:
1) brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),
2) netto: .................................. zł (słownie: ............................................................. zł),
3) podatek VAT: .................... zł (słownie: ............................................................. zł).
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2. Ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1 obejmują wszelkie koszty WYKONAWCY
związane z wykonaniem niniejszej umowy.
3. Zapłata ceny nastąpi w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy.
4. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze.
6. Faktura zostanie wystawiona dla ZAMAWIAJĄCEGO: Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-10-68-360.
§ 3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie
umożliwiającym odbiór w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r.
§ 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się u ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbioru dokona 3-osobowa komisja ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA ma prawo zapewnić w
tym

odbiorze

uczestnictwo

swojego

przedstawiciela.

WYKONAWCA

zawiadomi

ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Zawiadomienie dokonywane jest faksem przesłanym na numer 91 5700 555 lub
elektronicznie na adres ................................................................. .
3. Podczas odbioru

WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć komisji ZAMAWIAJĄCEGO

dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.
4. Komisja ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie odbioru dokona zarówno analizy dostarczonych przez
WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających wymagania techniczne dostarczonego przedmiotu
umowy, jak też dokona we własnym zakresie sprawdzenia spełniania tych wymagań poprzez
przeprowadzenie własnych testów działania.
5. Dokonując

odbioru,

ZAMAWIAJĄCY

może

zobowiązać

WYKONAWCĘ

do

usunięcia

w wyznaczony terminie wad przedmiotu umowy.
6. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.
7. Własność przedmiotu dostawy przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą dokonania odbioru.
§ 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Najpóźniej

przy

odbiorze

przedmiotu

umowy

WYKONAWCA

zobowiązuje

się

doręczyć

ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:
1) instrukcję obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy,
2) wykaz ilościowo–wartościowy dostarczonego sprzętu.
§ 6. GWARANCJA
1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancji, której termin
zaczyna bieg od dnia odbioru przedmiotu umowy.
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2. W ramach gwarancji WYKONAWCA gwarantuje bezpłatne usunięcie wady przedmiotu umowy
poprzez dokonanie naprawy lub wymiany na fabrycznie nowy.
3. W przypadku trzykrotnej wady tego samego urządzenia w okresie gwarancji, WYKONAWCA ma
obowiązek wymienić to urządzenie na fabrycznie nowe, odpowiadające warunkom umowy lub – w
uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM – na równoważne funkcjonalnie. Termin wymiany wynosi 14
dni od daty zgłoszenia trzeciej wady.
4. Usunięcie wady przedmiotu umowy następuje w miejscu użytkowania wadliwego elementu.
Zgłoszenie

wady

w

ramach

gwarancji

następuje

e-mailem

na

adres

…………………………………..… lub telefonicznie na numer ……………………… .
§ 7. KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
1) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 – w
wysokości 0,2 % ceny netto przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20% tej ceny,
2) w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia:
1) w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru
przedmiotu umowy (§ 4 ),
2) w

usunięciu

wad

zgłoszonych

w

ramach

gwarancji

lub

w dostarczeniu nowego urządzenia (§ 6 ),
2. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.
3. Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty/rachunku wystawionej
przez ZAMAWIAJĄCEGO.
§8. ZAKRES ZMIAN ISTOTNYCH DOPUSZCZALNYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Zmiana wskazanych w umowie numerów telefonów i adresów e-mail nie stanowi zmiany umowy i
wymaga jedynie zawiadomienia na piśmie drugiej strony.
3. Zmiany umowy, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny dostawy ani powodować powstania po
stronie ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów.
§ 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
1.

Sprawy sporne związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.

2.

W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego
kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz.1579).
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§ 10.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ ciążących na nim na
podstawie niniejszej umowy obowiązków, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wykonania ich na koszt
WYKONAWCY bez upoważnienia sądu.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa
nr PT.2370.1.2018 oraz wyjaśnienia uzyskane od WYKONAWCY.
2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w ust. 1, nie ujęte w
niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
Załącznik nr 1 do umowy – kopia formularza ofertowego Wykonawcy .
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załącznik nr 3 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY- STRESZCZENIE OFERTY
Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
..........................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
..........................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
Nr NIP ..........................................................................
Nr konta bankowego: ......................................................................................................................................
nr telefonu ......................... . nr faxu ............................ e-mil .....................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pt.:
„Dostawa i montaż 18 sztuk bram garażowych w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pyrzycach“ (nr sprawy PT 2370.1.2018)
składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
określonych w siwz za cenę:
1) Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ............................................................................................ zł
( słownie........................................................................................................................................................ zł)
2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ......................................................... zł
( słownie........................................................................................................................................................ zł)
w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................................................. zł
( słownie ...................................................................................................................................................... zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ….... % VAT = cena brutto
2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w siwz.
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 15 dni od upływu terminu składania
ofert.
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5. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy, zgodnie z
zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik do siwz, w terminie zaproponowanym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczam, że powierze niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części
zamówienia:
Lp.

Firma (nazwa) podwykonawcy

Część (zakres) zamówienia

1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

7. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):
Lp.

Firma (nazwa) podmiotu trzeciego

Udostępniany potencjał

1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)
8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie
zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:
1. „Oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych”.
2. …………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………….
..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis
pełnomocnika wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 4A
Numer referencyjny zamówienia: PT 2370.1.2018
Zamawiający:
Komenda Powiatowa PSP
ul. Stargardzka 29
74-200 Pyrzyce
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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 18
sztuk bram garażowych w obiekcie KP PSP w Pyrzycach“, prowadzonego przez Komende
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

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

. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w……………………………………………………………………...……….. (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 4B
Zamawiający:
Komenda Powiatowa PSP
ul. Stargardzka 29
74-200 Pyrzyce
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 POSTĘPOWAN
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 18 sztuk

bram garażowych w obiekcie KP PSP w Pyrzycach“, prowadzonego przez Komende Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
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 pkt 1) i 8)ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

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
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(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 w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia
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)
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Załącznik nr 5
................................
(pieczęć Wykonawcy)
...............................
adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych
Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa i montaż 18 sztuk bram garażowych w
obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach“ nr sprawy
PT. 2370.1.2018 oferujemy wykonanie zamówienie na zasadach:
Warunki
Przedmiotowe/kontraktowe
1
*Gwarancja (okres gwarancji liczy się od dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy – odbioru
przedmiotu dostawy)
Uwaga - termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny
ofert; należy zapoznać się z zapisami siwz.

Wymagane
(zgodnie z
warunkami
umowy)
2
min. 2 lata

Oferowane *
(wypełnia
Wykonawca)
3

* warunki z kolumny 3 zostaną wprowadzone do umowy zawartej z tym Wykonawcą, którego
oferta będzie najkorzystniejsza oraz będą uwzględnione przy ocenie ofert

………………........................................................
(data, imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych)
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