
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

......................................                             
  (pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZS/7/U/20

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni
ścieków w Żukowie przy ul. 3 Maja wraz z budową dwóch kolektorów tłocznych  oraz z wewnętrzną
linią zasilania, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

             ........…………………………………………
                     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                                                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….……………,
w następującym zakresie: ………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                                                                                                           ........…………………………………………
                           (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

     

                                                                                                           ........…………………………………………
                           (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy)

                                                                                      



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu

......................................                               
  (pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZS/7/U/20

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni
ścieków w Żukowie przy ul. 3 Maja wraz z budową dwóch kolektorów tłocznych  oraz z wewnętrzną
linią zasilania, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 15 ust. 1 pkt 1-11 Regulaminu.

2. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 15 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Regulaminu.

     …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                ........…………………………………………
                           (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. Regulaminu (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-3, 5-9 lub

art. 15 ust. 2 pkt 1 Regulaminu). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 15
ust. 5 Regulaminu podjąłem następujące środki naprawcze:  ……………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....
……………………………………………………………………………………………………................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

                 ........…………………………………………
                           (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy)



OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………  (podać  pełną

nazwę/firmę,  adres,  a  także  w zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG)  nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

                                                                                                              ........…………………………………………
                               (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

                                                                                                              ........…………………………………………
                               (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu

………………….., dnia ………………… r.

........................................                                  
   (pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZS/7/U/209

Informacja o przynależności lub braku przynależności wykonawcy
do grupy kapitałowej

(art. 15 ust. 1 pkt 12 Regulaminu)

Jako  uczestnik  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w trybie  przetargu
nieograniczonego na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków w Żukowie
przy ul. 3 Maja wraz z budową dwóch kolektorów tłocznych oraz z wewnętrzną linią zasilania 

informujemy, że:*

□ nie należymy do grupy kapitałowej.

□ należymy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres)**

1. …………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………

(…)

                                                                                                                 _________________________________
                  (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                    do reprezentowania Wykonawcy)

* zaznaczyć właściwe zdanie 

**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia
16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 ze zm.)



  Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu

....................., dnia ............................ r.

........................................                                
    (pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZS/7/U/20

WYKAZ USŁUG

wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

L.p.

Przedmiot usługi
(dokumentacja projektowa związana z
realizacją budowy lub przebudowy lub
rozbudowy przepompowni ścieków)

Data
wykonania

usługi
Odbiorca usługi (nazwa, adres)

1 2 3 4

1.

UWAGA: 

 Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi.

                                                                                                                    ____________________________________
                      (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu

Nr postępowania: ZS/7/U/20

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA - OŚWIADCZENIE
 

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków w Żukowie
przy ul. 3 Maja wraz z budową dwóch kolektorów tłocznych oraz z wewnętrzną linią zasilania

oświadczam / oświadczamy*, że dysponuję lub będę dysponował osobami:

Pan / Pani   …………………………………………………………………………………………………..
który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnej  funkcji  technicznej  w  budownictwie  do  projektowania  w  specjalności  architektonicznej  bez
ograniczeń. Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował w/w osobą na podstawie ……………………..
……………..**
Pan / Pani   ……………………………………………………………………………………………………..
który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez  ograniczeń.  Oświadczam,  że  dysponuję  lub  będę  dysponował  w/w  osobą  na  podstawie
……………………………………..**
Pan / Pani……………………………………………………………………………………………………
który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnej funkcji  technicznej w budownictwie do  projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez
ograniczeń.  Oświadczam,  że  dysponuję  lub  będę  dysponował  w/w  osobą  na  podstawie
…………………………..**
Pan / Pani   ……………………………………………………………………………………………………..
który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnej funkcji  technicznej w budownictwie do  projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Oświadczam, że dysponuję
lub będę dysponował w/w osobą na podstawie ……………………………………..**

lub  odpowiadające,  wydane  przez  odpowiedni  organ/stosowne  komisje  kwalifikacyjne  -  niezbędne  do
wykonania prac objętych zamówieniem, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

                                                                                                                  _________________________________
                            (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

POUCZENIE:
Zamawiający,  określając  wymogi  dla  każdej  osoby  w zakresie  posiadanych  uprawnień  budowlanych,  dopuszcza  odpowiadające  im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej,  z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

*   niepotrzebne skreślić
**       wpisać podstawę do dysponowania np.: umowa o pracę, umowa zlecenie itp.
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