Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Utrzymanie czystości]
[K-2017-19]

Załącznik nr 3/1 do SIWZ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres Oferenta
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie czystości w obiektach
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o., opatrzone numerem K-2017-19
Oświadczam(y), iż nie zachodzą wobec Nas podstawy do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt. 1 – 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

……………….......…, dnia ………….. 2017r.

……………………………..
(podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania)

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Utrzymanie czystości]
[K-2017-19]

Załącznik nr 3/2 do SIWZ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres Oferenta
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie czystości w obiektach
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o., opatrzone numerem K-2017-19

Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.
1579), tj.:
1) Posiadamy kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
3) Dysponujemy odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi;

……………….......…, dnia ………….. 2017r.

……………………………..
(podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania)

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Utrzymanie czystości]
[K-2017-19]

Załącznik nr 3/3 do SIWZ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres Oferenta
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie czystości w obiektach Dąbrowskich

Wodociągów Sp. z o.o., opatrzone numerem K-2017-19.
PRZEDKŁADAMY:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)
Lp.
1

Nazwa podmiotu

Adres Podmiotu

2
3
4

……………….dnia……………………
............................................................................
Podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania

LUB:
2. Informację Oferenta o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)
Na podstawie wymagań określonych przez Zamawiającego SIWZ – część ogólna pkt. 3.3.1.6
oświadczam(-y), że nie należę(-ymy) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017r., poz.229)

……………….......…, dnia ………….. 2017r.
............................................................................
Podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania

* Dostawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument
w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz
podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem).

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Utrzymanie czystości]
[K-2017-19]

Załącznik nr 3/4 do SIWZ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres Oferenta
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODPISU NA PFRON
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie czystości w obiektach
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o., opatrzone numerem K-2017-19
Oświadczam(y), że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 721,
z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r.
(Dz. U. nr 86, poz. 547 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat
pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istnieje
możliwość dokonywania odpisów pozwalających na obniżenie wpłaty na PFRON.
Jednocześnie oświadczam(y), iż nasza firma jest uprawniona do udzielenia Zamawiającemu
możliwości obniżenia wysokości wpłaty na PFRON, a minimalny procentowy wskaźnik
zatrudnienia osób należących, zgodnie z art. 22 ust 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) do kategorii:
osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest nie mniejszy niż 30% i wynosi ………% (słownie:……………………………………….).
Oświadczam(y), iż gwarantowana stawka odpisu ma PFRON w całym okresie
obowiązywania Umowy wyniesie: ……………% (lecz nie mniej niż 40 %)
(słownie: ……………………………………………procent).

……………….......…, dnia ……………….. 2017r.

……………………………..
(podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania)

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Utrzymanie czystości]
[K-2017-19]

Załącznik nr 3/5 do SIWZ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres Oferenta
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie czystości w obiektach Dąbrowskich
Wodociągów Sp. z o.o., opatrzone numerem K-2017-19
oświadczamy, że wykonaliśmy/wykonujemy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, następujące usługi odpowiadające wymaganiom Zamawiającego (co najmniej 3 usługi związane
ze sprzątaniem obiektów biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m 2 o wartości min.
600 000,00 zł netto każda):
Nazwa i adres
Zamawiającego, dla
którego wykonano usługę

Przedmiot usługi
(nazwa i zakres usługi)

1

2

Okres realizacji usługi
Wartość usługi rozpoczęcie: zakończenie:
netto [zł]
dzień/miesiąc/ dzień/miesiąc/
rok
rok
3
4
5

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie/ wykonywanie usług
wskazanych w tabeli powyżej.

……………….......…, dnia …………….. 2017r.
............................................................................
Podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Utrzymanie czystości]
[K-2017-19]

Załącznik nr 3/6 do SIWZ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres Oferenta
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Wykaz pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy/ów
przewidzianych do realizacji zamówienia
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie czystości w obiektach Dąbrowskich
Wodociągów Sp. z o.o., opatrzone numerem K-2017-19
oświadczam(y), że zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

Lp.

Imię i Nazwisko

Informacja o podstawie
dysponowania osobą1)

Zakres wykonywanych
czynności

Osoby z min.
2-letnim
doświadczeniem
dot.
wykonywania
usług opisanych
w SIWZ (min.
5 osób)2)

JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAMY, ŻE:
wszyscy wymienieni powyżej pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666
z późn. zm.).

……………….......…, dnia …………….. 2017r.
............................................................................
Podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania
1)
2)

wymagana umowa o pracę
zaznaczyć X

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Utrzymanie czystości]
[K-2017-19]

Załącznik nr 3/7 do SIWZ

.......................................................
.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres Oferenta
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

OŚWIADCZENIE
O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU PRACOWNIKÓW

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie czystości w obiektach
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o., opatrzone numerem K-2017-19
OŚWIADCZAMY,
że koszty pracy, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie, których
wartość przyjęto do ustalenia ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. 2015, poz. 2008 z późn. zmianami)
i ogłoszonego w sposób wskazany w tej ustawie.

……………….......…, dnia ………. 2017r.
................................................................
Podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania

