Załącznik nr 2

Gmina Piaski
Ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz z modernizacją odcinka
kanalizacji deszczowej”, prowadzonego przez Gminę Piaski, oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu – sekcja III.1) i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dział
VII.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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 sekcja III.1)

i Specyfikacji

istotnych warunków zamówienia – dział VII polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………..………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…..,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

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.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i
inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma
możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą
bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3

Gmina Piaski
Ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz z modernizacją odcinka
kanalizacji deszczowej” prowadzonego przez Gminę Piaski, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
.......................... (miejscowość), dnia .......................... r.
...................................
(podpis)

Oświadczam,

że

zachodzą

w

stosunku

do

mnie

podstawy

wykluczenia

z postępowania na podstawie art. ....................................................... ustawy Pzp. Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

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

...................................
(podpis)

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.: …………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………

nie

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………..….……
……………………………………………………………………………………………………………
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i
inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie
podleganiu

wykluczeniu

z

postępowania,

z

wyjątkiem

przypadków,

w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

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

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Załącznik nr 4

…………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2017r. poz. 229 z późn. zm.)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz z
modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej”
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę

(*właściwe zaznaczyć)

do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

Lp.

Wskazanie Wykonawcy

W załączeniu przekazuję dowody wskazujące, że powiązania istniejące między wykonawcami
należącymi do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty.

Załączniki składane na wezwanie zamawiającego potwierdzające
spełnienie warunków udziału
w postępowaniu

Załącznik nr 5

WYKAZ
WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH
PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESEM NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA
WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Zamawiający / inwestor

Przedmiot zamówienia –
rodzaj, wartość
(brutto)

Data wykonania
(od - do)

Miejsce
wykonania

Należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
(w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
potwierdzających jakość wykonania wskazanych prac)

.................................................................................
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)

Miejsce i data

......................................................

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia
budowlane w specjalności:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Na potwierdzenie przedstawiam informacje dot.:
a) numeru uprawnień
..……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

b) zakresu uprawnień
..……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

c) informacja o terminie ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów
budownictwa

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
od …………………………………… do …………………………………………………………….
(wymagana przynależność na dzień podpisania umowy)

........................................................................
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)

Miejsce i data:

......................................................

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przy realizacji przedmiotowego zamówienia będzie pracowało:

…………………………………………………………………………………………………
(ilość osób)

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z dnia:
………………………………………………,
………………………………………………,
………………………………………………,
………………………………………………,

które będą wykonywały następujące czynności:
wykonanie koryta, warstwy ulepszonego podłoża, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie
nawierzchni z kostki betonowej

........................................................................
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)

Miejsce i data: ......................................................

