
Zukowo, dnia  18.06.2020r

WYKONAWCY

Gmina Żukowo

ul. Gdańsl(a 52
83-330  Żuliowo

ZP.271.29.2020

®

®

Do/  poó/ćpowc7n/Ć7 ..,. Remont  ulicy Jarzębinowej  w  Leźnie  oraz  ulicy  Pszennej  w  Baninie  poprzez wymianę  pły[
drogowych na nawierzchnię z kostki  betonowej  w ramach poprawy połączenia komunjkacyjnego  i

bezpieczeństwa uczestników  ruchu".

Zgodnie  z  postanowieniami   art.   86   ust.   5   ustawy  z  dnia  29   sVcziiia  2004   r.   -  prawo   zamówień

publicznych  (tekstjednolity -Dz.  U.  z 2019  r.,  poz.    1843ze zm.)  zamawiający  iiiformuje,  że  zaiiiierza

przeznaczyć   na   finansowanie   w/w   zamówienia   kwotę   brutto:   część   I      Banino   ul.   Pszenna   -

700.000,00 PLN  ;  część 11 Leźno ul. Jarzębinowa  -850.000,00 PLN.

Po otarciu  ofert  zgodiiie  z  art.   86   ust  4   ustawy  PZP  odczytano   informacje  zawarte  w
ofertacli.  W załączeniu zbiorcze zestawienie ofert otwartych  w dniu  18.06.2020r.   w/w  postępowaniu.

Wykonawca   w   terminie   żJpi   od    dnia   zamieszczenia   \\'/w    informacji    na   stroiiie
iiiternetowej  przekaże  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej
samej   grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.   1   pkt  23   ustawy  PZP.   Wraz  ze  złozeniem
oświadczenia,   wykonawca   może   przedstawić   dowod}'`   że   powiązania   z   iiinym    w}'konawcą   nie

prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.   W  załączeniu  treść
Oświadczenia.

Jedn()cześnie    Zaniwviajqcy    informuje,    lż    majqc    na    celu    pow5Ir7.vman.ie    r()zi)rzesrrzeniuniu    `ię

pa{ogenu    i    t]graniczanie    ryzyka    zakazenia    kor{jiiciwirusem    =()`siała    p(jdjęia    decyzja    dtjr)`c=Ć!ca

reorgunizacji  pracy  Urzędu  Gminy  w  Zukowie  na  czas  epideniii.  W  z+i'iązku  z  powyzszym  ti`obi,ste

zł()zenie   w/w   oświadczenia      mozliwe   jest  jedynie   po   wcześniejszym   k()ntakcie   ie]efonicznym   p()d

nuinereni:  58  6858316..   Po telejonicznym zcrvi'iadoinieniu pracowiik  meiyt()ryczny ()sobiście  odbier=e

dokumeni    ()sohy  nie   będące   pracownikami  nie   będą  wpuszczane   do   budynku   L;rzędu

Żukowie.

Załączniki:
Zbiorcze zestawien ie ofert.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej  samej  grupy
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ZP.271.29.2020

OŚWIADCZENIE   0   PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI
D0  GRUPY   KAPITAŁOWEJ

o której  mowa w  art.  24 ust.  1  pl`t. 23  ustaw}'  PZP

Składając  ofertę  \\  postępo\\aiiiu  pii.:   Remont  ulicy Jarzębinowej  w  Leźnie  oraz  ułicy  Pszennej  w  Baninie

poprzez  wymianę  płyt  drogowych  na  nawierzchnię  z  ko5tki  betonowej  w  ramach  poprawy  połączenia
komunikacyjnego  i  bezpieczeństwa  uczestników  ruchu

OŚWIADCZAM / 0ŚWIADCZAMY, że

* 1 )  nie  nalezę/'nie  nalez.vmy  do  grupy  kapitało\+'ej  z  w}'konawcami`  którź}   złoz} !i  ofertę   \\'  nmie`isz} m

postępov,łaniu  w  rozumieniu  ustaw}  z dnia  16  lutego  2007  r.
o  ochronie  kt)nkurei`cji  i  konsumetitów  (t.j.    Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  .36{).157 I `   I 667  )

*2)  należę'  nalez}łm)'  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieiiiu  usta\\.\  z  dnia  ló  lutego  2007  r.

o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (t.j.    Dz.  U.  z  2019  r   poz   369.1571.1667.)

zW.\koiia\\cą

1któr}ziożmrięwniniejszympostep€;#;.L"i°;-:2:'d's:Ł`t'iL':n":)ś`t'e:p"u:i'ź`e)d"odypotuierdzaiace.zepow'iązaniaŹ
1   ww.  Wykonawcą  nie  prowadza  do  zakłóceiiia  konkurencji  w  postępowami  (t  iid7ielenie  zamó\\ ieiiia

®

Data  i  podpis  upo\\ażiiionŁ`gii  przedsta\\ iciela

Naz\\/a  i adres  w\'koiiawc\'                                            |          Wvkoiia\\cv

W!'k()n(iwcuvr  ierniinie  3  dni  t)d  dniu  =(imies=c=enio  iići  \5ironie   i}iiermJi()\\`ei   iii/t)rmacii`  o  kit'jrei  mt]\``(i  "   (iri.  86

ust.  5  iisia`.`}`  PZP`  i)r=eka=e  =iim(iwiaiące>imi  ninieis=e  t]ś\`'i(idc=enic>

Oś\\iadczam,      ze      \\'szystkie      informacje      podane      \\       po\\yzsz}ch      oś\\iadczeniach      są      aktualiii`

i    zgodne    z    pra\\cłą   oraz   zosta]}    pi-zedstaułione    z    pełną    śuiadomością    konsek\\encji    \\pro\\adzcnia

zai`,iawiającego  \\  błąd  przy  przedstawianiii  informacji

.    /łj7łl./tćTjl`tj`'ć'`j     dnia    .......      r.

I,,,Jl),`)


