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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

…………………..…………., dnia …………………….. 

 

OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY 
Nazwa zamówienia: 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie 

Bobrzańskim – 6” 

Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej        
w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o.  

                         ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański 
 

Wykonawca: ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów)  
 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

……………..……………………………………..……………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

………………….………………………………………………………… 
( Nazwa i adres wykonawcy/ów ) 

 

I. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nawiązaniu 
do art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) będąc świadomymi odpowiedzialności karnej                 
z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia 
oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca: 

1.posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,   
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiada lub dysponuje 
niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. nie podlega   wykluczeniu  z postępowania w oparciu o zapisy pkt 5.3. SIWZ; 

tym samym spełnia wszystkie warunki udziału niniejszym postępowaniu 
określone w pkt 5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Dla potwierdzenia powyższego dołączamy następujące informacje: 

 

1) Doświadczenie. 
Wykaz wykonanych robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie.   

Zakres (przedmiot) 

zamówienia 

Okres  

(data) 

wykonania 

Podmiot, na rzecz 

którego dostawa 

została wykonana, 

adres, telefon 

Wartość 

robót  

brutto 

(zł) 

Uwagi 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Uwagi: 

1. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy zamówienia te zostały 
wykonane lub są wykonywane należytą starannością, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, potwierdzające, że wykonując 
przedmiot zamówienia Wykonawca dochował należytej staranności, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków       
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

2. Wykaz robót budowlanych jak i dokumenty określone w uwadze nr 1 powinny 
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w przedmiotowym 
postępowaniu opisanych w pkt 5.2. ppkt 3 lit. b) SIWZ.  
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2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

     Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Oświadczam/y, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować 

następującymi osobami : 

 
 
Lp. 

Imię i nazwisko/ 
Podstawa 
dysponowania 
osobą np. umowa o 

pracę, umowa 
zlecenie, pisemne 
zobowiązanie 

Funkcja przy 
wykonywaniu 
zamówienia 

Posiadane 
uprawnienia 
rodzaj uprawnień 
budowlanych, nr, 
data wydania 

Informacje dot. 
doświadczenia  

1 2 3 4 5 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

Oświadczam/y, że w/w osoby, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz 
posiadają stosowne uprawnienia jeżeli uprawnienia te są prawnie wymaganymi. 
Uwaga: zawarte wyżej informacje posłużą do weryfikacji spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu określone w pkt 5.2. ppkt 3) lit c) SIWZ. 
 

3) Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy 

     Załączamy dokumenty potwierdzające znajdowanie się Wykonawcy                  
w wymaganej sytuacji ekonomicznej. 

     Oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca nie zalega                       
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1445 z późn. zm.). 

 

4) Wykluczenie  Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 5.3. SIWZ  
 
W  nawiązaniu do z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczamy, że będąc 
świadomymi odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w 
celu uzyskania zamówienia, Oświadczam, że znana nam jest treść zapisów pkt, 5.3. 
SIWZ w myśl, których miedzy innymi z postępowania wyklucza się: 

1) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 

odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 

umowy; 

2) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia 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 przestępstwa popełnione        

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

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 prace zarobkowa, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                           

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

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 
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10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,                   

o których mowa w pkt. 5.2. SIWZ.  

11) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem 

postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające           

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych 

przez tych autorów; 

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania. 

13) wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

– oświadczenie należy złożyć na załączniku nr 4  do SIWZ 

     w terminie 3 dni od zamieszczenia  na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 

 

Oświadczam, że wykonawca nie znajduje się  w sytuacji dającej podstawy          
do jego wykluczenia na podstawie wyżej przywołanych zapisów. 
 
………………………………………...……. dnia …………………. r. 
                        (miejscowość)  

                                   ……………………………………………….……………… 

                                                ( podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

II. Informacja o podwykonawcach 

Zakres zadań, jakie zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom 

L.P. 
Określenie części zamówienia, jaką 

Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

Firma podwykonawcy 

1.   

2.   
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Oświadczam/y, 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. 
 
………………………………………...……. dnia …………………. r. 
                        (miejscowość)  

                                   ……………………………………………….……………… 
                                                ( podpisy osób uprawnionych 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. 
 

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

       ………………………………………… 
(podpis) 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW : 

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

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

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

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

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………………… 

 
- jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić lub umieścić zapis „nie 

dotyczy”. 

 

3.   


