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ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zam6wienia publicznego o warto$ci nieprzekraczajqcej r6wnowartoSci 30.00t0 euro

Wszyscy wykonawcy

W zwiqzku z prowadzonym postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego o warioSci
nieprzekraczajEcej r6wnowartosci 30.000 euro zwracam siQ z pro5bq o przedstawienie oferty wykonania
zamowienia obejmujqcego: Swiadczenie ustugi nadzoru nad pracami nnonta2owymi u/ zwiqzku z
realizacja projektu pn. ,,Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawq i monta:i instalacji
kofektor6w stonecznych, powietrznych pomp ciepta wraz z burdow4 oiwietlenia ulicznego
solarnego i hybrydowego w gminach sierakowice, Kartuzy i surqczyno".

1. Przedmiot zam6wienra:

Zakres przedmiotowej ustugi obejmuje;
1) Nadzor i kontrola prac mon[azowych w zakresie ich zgodno(ci z dokumentacjq t:echnicznq i

przepisami prawa,

2) Sprawdzanie jakoSci wykonanych prac, zastosowanych materiat6w i sprawnoSci
zamontowanych u rzqdzen.

3) Polwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz usuniqcia wad.
4) Sukcesywne dokonywanie odbiorow (w imieniu Inwestora) nadzorowanych prac riz czynnoici

odbioru na poszczegolnych obiektach bqdzie spisany protok6t).
5) Wydawanie poleceir dotyczqcych usuniqcia z ierenu prac wszelkich wadliwych nraterial6w lub

urzqdzen, kt6re nie sq zgodne z dokumentacjq [echnicznq, zastqpienie ich wla6r:iwymi oraz
pon0wneg0 wykonania prac w odniesieniu do kt6rych materiaty, urzqdzenia lub w'ykonaw:;two
nie byty zgodne z dokumentar:jq.

6) Uczestniczenia we wszystkich pr6bach, odbiorach i sprawdzeniach wymaganych projekl:ami
technicznymi i obowiqzujqcymi przepisami dla nadzorowanego zadania.

7) Zapewnienie sprawne.j komunikacji miqdzy wszystkimi stronami procesu inwestycyllego.
B) Dysponowanie zespotem sktadajqcym siq z osob posiadajqcych uprawnienia w zakresie:

a) Kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej, w zaftresie sieci,
inslalacji i urzqdzerfr cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i

kanalizacyjnych lub inne wa2ne uprawnienia do kierowania robotami budowlanynri w
tej specjalno$ci, wydiine na podstawie wcze5niej obowiqzujqcych przepis6w 0raz co
najmniej 3letnie doSwiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnien
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robot.

b) Kterowania robotami budowlanymi w specjalnodci instalacyjnej, w zakresie :;ieci,

Projekt pn. ',OZE dla Kcts:ub - v')/kor:ystytranie energetyki ro:pros:oneJ na r:ec: agrctrtic:enia niskiej enlisji y, Gntinie S:ierakoy,ice,
Karhtnt i Strlgc:1,tto ".iest wsp6llinansowana ze irodk6u, funduszy UE w ramach Regionalnego programu Operacyjnego \\/ojew6dztlva

Pomotskiego na1ata20l4-2020. OS priorytetorva: t0 Energia. Dzialanie 10.03. Odnawialne 2rodla energii, Rodrizialinie: 10.03.01,
Odnawialne 2r6dla energii - wsparcie dotacy.ine wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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instalacji i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne wa2ne uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalnoSci, wydane na podstawie
wczeSniej obowiq,zujqcych przepis6w oraz co najmniej 3 letnie doSwiadczenie zawodowe
(liczone od dnia uzyskania uprawniefi budowlanych) na stanowisku kierownika budowy
lub rob6t.

c) Kierowania robotami budowlanymi w specjalnorici konstrukcyjno-budowlanej lub inne
wa2ne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno6ci, wydane
na podstawie wcze$niej obowiqzujqcych przepis6w* otaz co najmn iej 3 letnie
do5wiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnieir budowtanych) na
stanowisku kierownik;r budowv lub rob6t.

2. Opis zadania inwestycyjnego objqtego ustuga nadzoru:
1) Przr:dmiotem zadania inwestycyjnego jest realizacja projektu pn. ,,OZE dta Kaszub

wg'korzgstgwanie energetEki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzg
i Sulqczgno" (umowa o dofinansowanie RPPM.10.03.01-22-0053/16-00 e dn. 03.10.2018 r.).
Przr:widuje siq montaz 3 r6znych lr6detlinstalacji wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii.
Wykorzystywana bqdzie energia sloneczna (w technologii solarnej ifolowoltaicznej), a takze
riorrln nnr,viof176.

2) W ramach zadania przewiduje siq dostawq i montazr
a. 522 instalacji kolektor6w stonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o

tqcznej mocy 2 608,17 kW. Planowana wielkoii instalacji kolektor6w stonecznych
zostala przedstawiona w tabeli poni2ei:

llo66 kolektor6w
w i:nstalacji [szt.]

lloid
zestaw6w

lszt"l
z d4

': 260
4 tt5
5 39

6 7

tl )
Razem 522

b. powietrznych pomp ciepta typu powietrze-woda do przygotowania cieptej wody
u2ytkowej (c.w.u.) w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, o iqcznej mocy
669,90 kW,

Pro.jektpn.,,OZEdlaKas:ub-v,ykorzyst)Manieenerge\iloro:pt os:onej nor':ec:ogranic:enianiskiejenis.liy,Gm.inieSierakotvice.
Kartu:yiSulgc:yn "jestwsp6lfinansowanazeSrodl<6wfunduszyUEwramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojew6dztr,va

Pomorskiego nalata2014-2020. OS priorytetowa: I0 Energia, Dzialanie I0.03, Odnawialne 2rodla energii, Poddzialanie: I0.03.0L
Odnatvialne Zrodla energii - wsparcie dotacy.jne wsp6llinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Rodzaj powietrznych pomp ciepta
ty.pu powie,trze-woda ds c.w,u.

Ito56

zestaw6w

lszt.J

Minirnalna
moc

grzewc?a

l,kWszt.l
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u, 232 2,3

doslawiana do zasobnik6w pionowych

c.w.u,
38

)R,

dostawiana do zasobnikow pionowych

c.w.u.
13

Razem 273

Ponizej link do dokumeniacji technicznej zadania inwesrycylnego
h t I p s ://www. d ro p b ox. c o m /s Lr[ 0z_9 aa a5ewqi r i 4/A A B 2 q N K N 1 E 1 T rul ww k D I gA N R q? d I = 0.

3, Warunki udziatu w postqpowaniu:

0 udzielenie zamowienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzyr
a. speiniajq warunki udziatu w postqpowaniu dotyczqce:

i) zdolnoSci zawodowej tj, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

Zamawiajqcy uzna w/w warunek za spetniony, jezeli Wykonawca o(wiadczy, ze dysponuje osobami
odpowiedzialnymi za (wiadczenie us'lug, posiadajqcymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia T lipca 1994 roku prawo Budowlane (Dz. U.2016,
poz. 290 z poln. zm.) w zakresie:

- Kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci insialacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i

urzqdzefr cieplnych, weniylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub inne wazne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w iej specjalnoSci, wydane n;r podstawie
wcze6niej obowiqzujqcych przepis6w oraz co najmniej 3letnie do6wiadczenie zawodower (liczo'e od
dnia uzyskania uprawniei budowlanych) na stanowisku kierorrvnika budowy lub rob6t,
- Kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalilcyjnej, w zakresie sieci, instalacji i

urzqdzen elektrvcznych ieleklroenergetycznych lub inne wazne uprawnienia clo kierowania
robotami budowlanymi w tej specjalnoSci, wydane na podstawie wczeSniej obowiqzujqcych
przepis6w 0raz c0 najmniej 3 letnie do:iwiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnieir
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robot,
- Kierowania robotami budowlarrymi w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej lub inne wazne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalnoSci, wydane na podslawie
wcze6niej obowiqzujqcych przepisow* oraz co najmniej 3letnie do6wiadczenie zawodowe (liczone
od dnia uzyskania uprawniefr budowlanych) na stanowisku kierownika budowv lub rob6[,

Zamawiajqcy dopuszcza tqczenie tunkcji kierownik6w poszczeg6llych branz pod warunkienr speinienia
przez osobq tqczqcq I'unkcjq wszystkiclr warunk6w wymaganych dla tych tunkcji.

Wszystkie osoby bqd;ice obywatelami krajow cztonkowskich Unii Eiuropejskiej, kt6re Wykonawca wskaze
do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod ktorych wymagane sq uprawnienia
budowlane, winny posiadai decyzjq w sprawie uznania wymaganych kwaliFikacji do wykonywania w

Pro.jektpn ',OZEdlaKas:ub. w1*or:.ysl)t'anieenergetyki ro:pros:onej nar:ec:ogranic:enianiskiej emisji v,GminieS'ierakotpice,
Karttr:y i Sttlgc:1'no" .iest wsp6lfinansor,vana ze Srodk6w firnduszy UE w ramach Regionalnego programu Operacy1nego Wo.jelyodztr.r,a

Ponrorskiego nalara20l4'2020. OS priorytetowa: l0 Energia. Dzialanie 10.03. Odnawialn"Zroataenergii, noOOziat-anie: 10.03,01.
Odnawialne z16dla energii - wsparcie dotacyjne wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu {ozwo.lu Regionalnego
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Rzeczypospolilej Polskiej Funkcji technicznych w budownictwie w zakresie prz:edmi0tu niniejszego

zamowienia zgodnie z Ustawq z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwaliFikacji zawodowych

nabytych w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 2016 r, poz.65).

Posiadane przez wlw Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny byi
zgodne z u:;tawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.22016r. poz.290 z p6in. zmn.)

oraz aktualnym obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28

kwielnia 2Cl06r. w sprawie samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie (Uz.U. nr 83 z 2006r.,

poz. 578).

Zamawiajqcy uzna 0soby, kt6re posiadajq uzyskane przed dniem wejScia w zycie ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prerwo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania

zawodowego odpowiednie do realizacji przednriotu zam6wienia, do petnienia samodzielnych tunkcji
technicznych w budownictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tych tunkcji w dotychczasowym

zakres ie, jako speln iajqce przedm iotowy warunek.

Przed przejSciem do negocjacji zamawiajqcy moze zadqi przedlozenia dokument6w potwierdzajqcych
posiadanie stosownych uprawniei przez ww. osoby (tzn. decyzji o uprawnieniach oraz wpis6w do

odpowiednir:j izby in2ynier6w budownictwa).

ii) zdolnoSci technicznej tj. posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doSwiadczenia.

Zamawiajqcy uzna w/w warunek za spetniony, jezeli Wykonawca oSwiadczy o wykonaniu a w przypadku
Swiadczeir okresowych lub ciqgtych r6wnie2 wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu sk'tadania otert, a je2eli okres prowadzenie dziatalno(ci jest kr6tszy - w tym okresie, co

najmniej jednej usiugi (nie dopuszcza siQ sumowania mniejszych, cz4stkowych robot objqtych
odrqbnymi umowami lub zleceniami) nadzoru nad pracami montazowymi instalacji OZE do c.w.u.
obejmuj4ce.i zakresem min.200 instalacji (kolektor6w stonecznych i/lub powietrznych pomp ciepta).

Przed przejSciem do negocjacji zamawiajqcy moze zadqi przedto2enia dowodu (np. reFerencje), ze

przedm i otowa ustu ga zostata wykonana/jest wykonywan a nale2yci e.

b. nie podlegajq wykluczeniu;

Przedmiotorrue zam6wienie nie moze zostai udzielone podmiotom powiqzanych z Zamawiajqcym

osobowo lub kapitatowo. Przez powiqzanie kapitafowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania

miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzafr w imieniu
Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqr:ego czynnoSci zwiq,zane z

przeprowad,zeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcq polegajqce w szczeg6lnoSci na:

i) uczesIniczeniu w sp6tce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6tki osobowej,

ii) posiaclania co najmniej 10 % udziat6w lub akcji, o ile nizszy pr6g nie wynika z przepis6w

prawa,

iii) peinieniu Funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajEcego, prokurenta, pelnomocnika;

iv) pozos[awaniu w zwiq,zku mal2efrskim, w stosunku pokrewieirstwa lub powinowac[wa w linii
pro:;tej, pokrewiefrstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pto.iektpn.,,OZEdlaKas:ub -tt'ykor:ystywanieenergetyhro:ptos:onejnar:ec:ogranic:enianiskie.j entisjiy,CminieSteraf.m,ice,
Karlury i Sulgc'yno" jest wspolfinansowana ze $rodk6w funduszy UE r.v ramach Regionalnego Prograntu Operacyjnego Wojew6tlztwa

Ponrorskiego nalata2014-2020, O$ priorytetowa: I0 Energia, Dzialanie I0.03. Odnawialne 2rodla energii. Poddzialanie: I0.03.0L
Odnawialne lrodla energii - wsparcie dotacyjne wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozr.voju Regionalnego
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Ponadlo Zamawiaj qcy, w n in iej szym postqpowan i u, wykl uczy Wykonawcq:
1. wobec kl6rego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzjq adminlstracyjnq o

zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowolne, chyba 2e wykonawca dokonat piatnoSci naleznych podalkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odselkami lub grzywnami lub zawart wiqzqce
porozumienie w sprawie sptaty lych nalezno(ci.

2. wobec ktorego orzeczon0 tytutem Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania siq o zam6wienia
pu bl i czne.

3, klory w spo:;ob zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwa2a jego uczciwo(i,
w szczegolnoSci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa
nie wykonat lub nienalezycie wykonat zam6wienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za
pomocq stosownych $rodk6w dowodowych.

4. wobec kt6retgo wydano ostalecznq decyzjq administracyjnq o naruszeniu obowiqzk6w
wynikajqcych z przepis6w prawa pracy, prawa ochrony (rodowiska lub przepis6w 0

zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tq decyzjq karq pieniqznq nie nizs;:q ni2 1000
ztolych.

Podstawq uznania braku podstaw wykonawcy do wykluczenia bqdzie slosowne oSwiadczenie
wykonawcy.

5. Kryteria oceny ofert i opis przyznawania punktacji;

W niniejszym postqpowaniu kryterium oceny otert jest cena brutto jakq oferuje Wylionawca za

realizacjq przedmiotu zamowienia, zgodnie z tabelq jak ponizej:

Kryterium Waga

UtrIIO 100 %

0ferta wypetniajqca w najwyzszym stopniu wymagania okreSlone w powyzszym kryierium otrzyma
maksymalnq liczbq punkt6w, Pozostatym wykonawcom, przypisana zosianie odpowierlnio mniejsza
(proporcjonalnie mntr:jsza) liczba punktow. Wynik bqdzie lraktowany jako warto6i punktowa oferty.

Punkty przyznawane bqdq wg nastqpujqcego wzoru:

P*=100xC,,n/C*
Gdzir::

P, - punktacja rozpatrywanej oFerty

C,,n - cena najni2szej oterty z pori16d oFerl nie odrzuconych
C,. - cena rozpatrywarrej oferty

0ferta, kt6ra przedstawia najkorzyslniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punkt6w w oparciu

o usialone kryteria) zostanie uznana za najkorzysiniejszq, pozoslale oferty zostanq sklasyfikowane

zgodnie z ilo6ciq uzy:;kanych punktow. Realizacja zam6wienia zos[anie powierzona Wykonawcy, ktorego

oferla uzyska najwiqkszq ilo6i punkt6w.

Pro.jektpn.,,OZEdlaKas:ub-ti'ykor:yslyranieenergetyktro:pros:ottejnar:ec:ogrctnic:enianiskiejemisji v,GntinieS'ierakoy,ice,
Karlury i Sul?c-),no" jest wspolfinansolvana ze Srodk6w funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego S/o.ieu,ddztwa

Porrrorsk iego na lara 2014-2020, OS priorytetowa: I 0 Energia. Dzial anie I 0,03, Odnawialne Zrodla energii, poddziaianie: I 0.03.0 I .

Odnawialne 2r6dla energii wsparcie dotacyjne u,spolfinansowanego z Europe.jskiego Funduszlr Rozwolu Regionarnego
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4. Termin sktadania oterty:

0tertq nalei:y zlo2y( do dnia: 05.07.2019 r., godz. 14:00.

Dopuszcza :;iq zto2enie oterty:

- w Formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy Sierakowice, ul. Lqborska 30,83-340 Sierakowice.

- za po(rednictwem taksu: +48586819575.

- lub za poSrednictwem poczty elektronicznej: maszke.tomasz@sierakowice.pl lub
recl arry.-b lazeJ @s ie ra kowi

5. Terminem zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy jest zakofrczenie realizacji zadania

inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawq i montaz instalacji kolekto16w

stonecznychr, powielrznych pomp ciepla wraz z budowq o6wietlenia ulicznego solarnego i hybrydowego

w gminach Sierakowice, Kartuzy iSulqczyno. Planowany termin wykonania dostawv wrazz monta2em -
31,12.2019 r.

(podpis Ki lub osoby

Ptojektpn.,,OZEdlaKas:ub-wykorzy:;lywanieenergetyki ro:pros:onef narec:ogrcrnic:enianiskiej emisjivGminiesierakoy,ice,
Kartrl4t i Sul?c:.yno" jest wsp6lfinansowana ze $rodk6w funduszy UE w ramach Regionalnego Progranru Operacy.jncgo Wo.lewodzt,,va

Poniorskiego nalata20l4-2020. OS priorytetowa: l0 Energia. Dzialanie 10.03. Odnawialne 2r6dla energii, po{clzialanie: 10.03.01.
Odnawialne zrodla energii - wsparcie dotacyjne wspolfinansowanego z Europejsl<iego Funduszu Rozu,oju Regionalnego
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Zat4cznik nr 1 do zapy,tan:ia ofer.towego SUI8.271.S.2019

FORMU:LARZ 0FERT0WY

A. DANE WYKONAWCY:

0soba upowazn iona do reprezen tacj i Wykonawcy podpisujqca

W postqpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego o warloSci nieprzekraczajqcej rirwnowarlo6ci
30 000 €Uro l'rd: Swiadczenie ustugi nadzoru nad pracarni monta2owymi w zwiqzku z realizacja
projektu pn. ,,Modernizacja instalacjfl c,w.u. poprzez dostawq i monta2 instalacji kolektor6w
stonecznych, powietrznych pomp ciepta wraz z budowq oSwietlenia ulicznego solarnego i
hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno".

Adres:

0soba odpowiedzialna za

Dane teleadresowe na

postqpowan iem:

kon takty

kt6re

z Zamawiajqcym:

nalezy przekazywai korespondencjq zwiqzanq z niniejszym

lel: .

[aks:

^ -^;lc-il tdil:

Adres do korespondencji (.lezeli inny niz adres siedziby):

d

L

Projekt pn 
',02E dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie 5ierakcrwice, Kartuzy i

Sulqczyno" jest wsp6tfinansowana ze 6rodk6w funduszy UE w ramach Regionalnegoirogramu Operacyjnego wojew6dztwa pomorskiego na lata2014-2020 06 priorytetowa: 10 Energia. Dziatanie 10,03. 0dnawialne 2r6dta energi, poddzialanie: ,]0.03 0i. 0dnawialne 2rodta energii - wsparcie
dotacyjne wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionarnego.
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Projekt pn,,,CIZE dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i

Sulqczyno" jest wsp6lfinansowana ze (rodk6w funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata
2014-2020.0( priorytetowa:10 Energia. Dziatanie 10,03.Odnawialne lr6dta energii, Poddziatanie: 10,03.01, Odnawialne lr6dta energii - wsparcie

dotacyjne wsp6tfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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B. t{CZ:NA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oFerujq za realizacjq przedmiotu zam6wienf,a, oFerujg:

stownie ztotych: 00/100 ztotych.

z uwzglqdnieniem podatku VAT [_%):
stownie ztotych: /100 ztote.

siownie ztotych: I zlotych.

1) zam6wienie zostanie zrealizowane w terminach okre(lonych w zapytaniu ofertowym,

2) w cenie naszej oferty zostaty uwzglqdnione wszystkie koszty wykonania zamriwienia,

3) zapo:lnaliSmy siq ze zapytaniem ofertowym. dokumeniacjq technicznE oraz wzorem umowy inie
wnosimy do nich zastrzezefi oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

pieczqi Wykonawcy

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcy
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Zalqcznik nr 2 ds za:pyta:n|a ofe,rtowego S\ ,E.Z7LLZ,ZifrLT

OSWIADCZENIE o BRAKU PoDSTAW Do WYKLIJCzENIA ISPEIN:]EN|A WqRUN-,w [,,DizIAtU W
POSTEPOWANl:U

Przystqpujqc do postgpowania na zadania inwestycyjnego pn. S*iaOcrunG-rstrgi nrdrr,, 
"rd 

prr.*i
monta2owymi w zwiqzku z realizacja projektu pn. ,,Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawq i monta2
instaf acji kolektor6w slonecznych, powietrznych pomp ciepla wraz z budowq oSwietlenia ulicznego solarnego i
hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno,,.
dzialajqc w imieniu Wykonawcy:

(podad nazwq i adres Wykonawcy)

oswiadczam, ie na dzieri skladania ofert nie podlegam wykluczeniu z postepowania i spefniam warunki
udziafu w postgpowaniu.

W przedmiotowym postQpowaniu Zamawiajqcy wykluczy:
1' wykonawcq powiqzanego z Zamawiajqcym osobowo lub kapitatowo. przez powiqzanie kapitatowe lub

osobowe rozumie sig wzajemne powigzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi do
zaciqgania zobowigzad w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniul Zamawiajqcego
czynnodci zwiqzane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcq polegajqce w
szczegdlnoSci na:

i) uczestniczeniu w spdice jako wspdlnik spdikl cywilnej lub spdtki osobowej,
ii) posiadania co najmniej LO % udzialow luLr akcji, o ile ni2szy pr6g nie wynika z przepisdw prawa,
iii) peinieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pr3tpel-11ocnika,
iv) pozostawaniu w zwiqzku malieriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewiedstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznei
tub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. wykonawcq, wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzjg administracyjnq o
zaleganlu z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zclrowotne, chyba
2e wykonawca dokonat ptatnoSci nale2nych podatkdw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiq2qce porozumienie w sprawie sptaty tych
n a le2n o6ci.

3' wykonawcq, wobec ktdrego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania siq o
zamowienia publiczne.

4, kt6ry w spos6b zawiniony powa2nie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwa2a,jeg;o uczciwosi, w
szczegolno(ci gdy wykonawca w wyniku zamierzr:nego dziatania lub ra2qcego niedbalstwa nie wvkonai
lub nienale2ycie wykonat zam6wienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocE stosownych
(rodkdw dowodowych.

5' wobec kt6rego wydano ostatecznE decyzjq administracyjnq o naruszeniu obowiqzkr5w wynikajqcych z
przepis6w prawa pracy, prawa ochrony Srodowi:;ka lub przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym, je2eli
wymierzono tq decyzjq karq pieni92nq nie ni2szq ni2 1000 ziotycn.

wykonawca o6wiadcza, ie spelnia r6wnie2 warunki udzialu w postQpowaniu dotyczqce;
t. zdolnoici zawodowej tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia tzn..

wykonawca dysponuje osobami odpowiedzialnymi za Swiadczenie uslug, posiadajgcynri uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwier w rozumieniu ustawy zdniaT lipca 1994 roku prawo
Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z pdtn. zm.) w zakresie:
- Kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji iurzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych ikanalizacyjnych lub inne wa2ne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w tej specjalnoici, wydane na po{stawie wcze6niej obowiqzujqcych
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Pro.jekl pn ,,OZE dla Kaszub - wykorzystywanie energetykl rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i
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przepis6w oraz co najmniej 3letnie do6wiadczenie zawodowe (liczone od drria uzyskania uprawnied
budor'vlanych) na stanowisku kierownika budowv lub rob6t;
- Kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjne.j, w zakresie sieci, instalacji iurzqdzerl
elektrycznych ielektroenergetycznych lub inne waine uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
tej sprecjalno:ici, wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych przepis6w oraz co najmniej 3letnie
do:iwiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnieri budowlanych) rra stanowisku kierownika
budowy lub robdt,
- Kierowania robotami budowlanymi w specjalnorici konstrukcyjno-budowlanej lub inne wa2ne uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno6ci, wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych
przepis6w* oraz co najmniej 3letnie dodwiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnieri
budorrulanych) na stanowisku kierownika budowv lub robdt.

Zama'wiajqcy dopuszcza tqczenie funkcji kierownik6w poszczeg6lnych bran2 pod warunkiem spetnienia
przez osobq tqczqcq funkcjq wszystkich warunk6w wymaganych dla tych funkcji.

Wszystkie osoby bqdqce obywatelami kraj6w cztonkowskich Unii Europejskiej, ktdre Wykonawca wska2e do
uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod kt6rych wymagane sq uprawnienia budowlane,
winnlr posiadai decyzjq w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej
Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszeg;o zam6wienia zgodnie z

Ustawq z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach czlonkowskich
Unii Europejskiej (Dz, U. nr 201"6 r. poz. 65).

Posiarlane przezw/w Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny byi zgodne z

ustawqzdniaT lipcal994r.Prawobudowlane(t.j.Dz.tJ.z2016r. poz.290zpoin.zmn.\orazaktualnym
obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578).

Zamawiajqcy uzna Osoby, kt6re posiadajq uzyskane przed dniem wej6cia w 2ycie ustawy z dnia 7lipca
1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
odpot,,uiednie do realizacji przedmiotu zam6wienia, do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budorr'lnictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako
spetniajqce przedmiotowy warunek.

2. zdolnorici technicznej tj. posiadaniem odpowiedniej wiedzy i do6wiadczenia:

Wykonawca wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a je2eli okres
prowadzenie dziatalnorici jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej jednq ustugq (nie dopuszcza siq
sumowania mniejszych, czqstkowych rob6t objqtych odrqbnymi umowami lub zleceniami) nadzoru nad
pracami monta2owymi instalacji OZE do c.w.u. obejmujqcq zal<resem min. 200 instalacji (kolektor6w
slonecznych i/lub powietrznych pomp ciepta).

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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