Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 108”
(dot. części wspólnych)
Zamówienie pn.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Składając swoją ofertę ,oświadczam/(y), że spełniam warunki udziału
podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów.

o zamówienie i nie

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Data ………………………..

Załącznik nr 3
DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ….....................2021
Zamawiający : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kętrzyńskiego 108, Bemowo Piskie, 12-230 Biała
Piska
Wykonawca: …..............................................................................................................................
Umowa Nr …................................ z dnia …...........................
Przedmiot umowy : „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 108”
(dot. części wspólnych)
Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej
wymienionej umowy.
Warunki gwarancji jakości :
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został
wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno –
budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające
wartość użytkową i techniczną.
3. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od dnia spisania protokołu
odbioru końcowego, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego
pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.
5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada lub usterka uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami
użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie,
b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
6. Usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.
7. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić
ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej, bez konieczności wyznaczania
dodatkowego terminu. 8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania
wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.
9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek
wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł
korzystać.
10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na skutek:
a) siły wyższej to jest: stanu wojny, stanu klęski żywiołowej,
b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w
sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.
11. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad lub usterek, przyczyn ich powstania i

sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania dokumentacji przetargowej i
protokołu końcowego odbioru.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
nad usuwaniem wad.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania rocznych (co 12 miesięcy) przeglądów
gwarancyjnych, z udziałem Zamawiającego. Przeglądy będą dokonywane
bez dodatkowych opłat.
14. Terminy przeglądów wyznacza Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą.
15. Z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego spisać należy stosowny protokół, który
podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
16. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu wad i (lub) usterek Wykonawca jest zobowiązany
do ich usunięcia zgodnie z warunkami gwarancji.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości – upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………
Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego

Załącznik Nr 4

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Bemowo Piskie ul.
Kętrzyńskiego 108” (dot. części wspólnych) przedstawiam/my:
Przystępując do postępowania na

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania

spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

Wykaz robót
L. p.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Opis i zakres
wykonywanych robót

Wartość brutto
zrealizowanych
(zakończonych) zamówień

Czas realizacji
Rozpoczęcie Zakończenie

1.
2.
3.
…
Należy wpisać co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia
każda , wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , z podaniem
ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,
że te roboty (o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia) zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Data ………………………..

Załącznik Nr 5

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 108”
Zamówienie pn.

(dot. części wspólnych)
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

NAZWISKO I IMIĘ
osoby, pełniącej
poszczególne funkcje

Stanowisko

KIEROWNIK
ROBÓT

Uprawnienia i nazwa organu
który je wydał

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia
niezbędnego do
wykonywania
zamówienia oraz zakresu
wykonywanych
czynności

Doświadczenie

Nr …........................................
Wydane przez:
….............................................
.................

Należy wpisać osoby, które zapewnią kierowanie budową, tj. osoby posiadające uprawnienia w zakresie kierowania
robotami w specjalności instalacji centralnego – ogrzewania, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn.zm.) oraz posiadają aktualne zaświadczenie o
członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Data ………………………..

Załącznik nr 6

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w m. Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 108”
(dot. części wspólnych)
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/(y), że osoba/(y), które zostały wymienione w wykazie będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia oraz posiadają:
1. wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będącymi
przedmiotem zamówienia,
2. zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.,
3. aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Data ………………………..

