Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr postępowania 1/RB/DE/2020

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Nazwa i adres Wykonawcy:
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...………….……………..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez
Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny w przedmiocie: „Kompleksowa realizacja
przebudowy infrastruktury energetycznej Łukasiewicz – PIMOT na potrzeby zwiększenia
mocy przyłączeniowej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej”
oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) w zakresie
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej określone w Rozdziale VIII punkt 2 litera A, 2.1 SIWZ na dowód czego
załączam wstępny wykaz wykonanych robót.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej określone w Rozdziale VIII punkt 2 litera A punkt 2.2 SIWZ,
dysponując osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (podać
imię i nazwisko):
A. Osoba z branży instalacyjnej posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń
(punkt 2.2.1)
……………………………………………………………………………………..
B. Osoba z branży budowlanej posiadająca uprawnienia wykonawcze i projektowe
(punkt 2.2.2)
……………………………………………………………………………………..
C. Osoba posiadająca kwalifikację dozoru (punkt 2.2.3)
- ……………………………………………………………………………………
D. 4 osoby posiadające kwalifikację eksploatacji (punkt 2.2.4)
- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………
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- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………
E. 2 pracowników branży ogólno-budowlanej (punkt 2.2.5)
- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że zalegam / nie zalegam* z opłacaniem podatków.
4. Oświadczam, że zalegam / nie zalegam* z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
5. Oświadczam, że zawarłem / nie zawarłem* porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
6. Oświadczam, że zawarłem / nie zawarłem* porozumienia z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
7. Oświadczam iż spełniam warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Rozdziale VIII punkt 2 litera B punkt 2.3.1:
A. posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej
500.000 PLN (słownie: milion złotych).
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp.
** Oświadczam,

że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać wyczerpujące uzasadnienie)
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Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp
w zakresie
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW1
 Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale ……… SIWZ, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………
…. ….…………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………
(należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

 Oświadczam, że w stosunku do w/w podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 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)

* Skreślić nie potrzebne
**Wypełnić jeśli dotyczy

Uwaga!
1.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie, przedmiotowe oświadczenie składa każdy
z podmiotów tworzących Konsorcjum

2.

W przypadku w którym Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
przedmiotowe oświadczenie składane jest również przez ten inny podmiot.

3.

W każdym z przypadków oświadczenie winno być złożone w oryginale.
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W przypadku w którym Wykonawca nie polega na zdolnościach podmiotu trzeciego, nie wypełnia tej części
oświadczenia

3

WSTĘPNY WYKAZ
Na potrzeby postępowania postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez
Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny w przedmiocie: „Kompleksowa realizacja
przebudowy infrastruktury energetycznej Łukasiewicz – PIMOT na potrzeby zwiększenia
mocy przyłączeniowej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej”
przedkładam wstępny wykaz robót budowlanych/dostaw wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane:

l.p.

1

Wykonawca
zamówienia
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Nazwa i adres
Zamawiającego

Wartość (netto)
zamówienia
wykonanego
przez
Wykonawcę
(PLN)

Informacje o rodzaju
wykonanych zamówień (opis
robót/dostaw i montażu
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego w
Rozdziale VIII punkt 2 litera A,
2.1 SIWZ

Data
wykonania
(mm,rrrr)
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4

5

6

__________________ dnia __.__.__________ r.
______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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