Wejherowo, dnia 17.12.2018 r.

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenach gminy miasta
Wejherowa w latach 2019-2021.
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
Nr ref. postępowania: ZP.4.U.SMA.2018
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „ustawa”) Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie porządku i czystości oraz
utrzymanie zimowe na terenach gminy miasta Wejherowa w latach 2019-2021.
Zamieszcza informacje dotyczące:
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto 5 700 000,00 zł
słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100
2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, czas reakcji oraz ilość
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
Nr
oferty

Firmy oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie

Zakład Usług Komunalnych w
Wejherowie Sp. z o.o. ul. Obrońców
Helu 1, 84-200 Wejherowo

1

[zł]

Liczba osób
zatrudnionych na
umowę o pracę

Czas reakcji do
podjęcia
czynnej akcji
zima

5 709 312,00

24 osoby

50 min

Cena oferty brutto

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej informacji o złożonych ofertach.
1.

Załącznik nr 1 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 do IDW
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018

Zamawiający:
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie
NIP
REGON
KRS/CEiDG
Adres Siedziby Wykonawcy
Osoba upoważniona do reprezentowania
Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta
Wejherowa w latach 2019-2021- oświadczamy, że:
- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*
*
lub
- należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn.), łącznie z niżej
wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia*:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa (firma)

Adres siedziby

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania
pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
niniejszym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy
* - nieodpowiednie skreślić
niniejszy dokument należy złożyć w formie oryginału (ZGODNIE Z ZAPISAMI w IDW) w terminie 3 od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy. W
przypadku oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

