
 
 

  
 
 
 

Nr sprawy: BZ/ZP.09/18/06/19. 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 pieczęć Wykonawcy 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 
87-800 Włocławek 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Rozbudowę i przebudowę istniejącej 
hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury 
technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Modernizacja istniejącej linii sortowniczej  
w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie 
działki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 w obrębie ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski, współfinansowaną 
ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020”, reprezentując: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wpisać nazwę Wykonawcy) 

1. OŚWIADCZAM, że Wykonawca na dzień składania ofert spełnia wymogi, o których mowa w przepisie  
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  
z późn. zm. (dalej: „Ustawa”) tj. : 

A) NIE PODLEGA WYKLUCZENIU na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w zakresie w wskazanym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy  

B) SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, tj.: 

 warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

 nie skonkretyzowano warunku  

 warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę stanowiącą co najmniej równowartość  

kwoty 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych); 
 

b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 

3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
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 warunek zdolności technicznej lub zawodowej: 

 Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, 
z których: 

- co najmniej jedna polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu 
budowlanego – budynku o konstrukcji stalowej, o powierzchni minimum 2.000 m2 oraz 
wysokości minimum 10 m, wraz z instalacjami: elektryczną, kanalizacyjną  
i wodociągową, wentylacyją oraz przeciwpożarową, o wartości brutto minimum 4 000 000,00 
zł (słownie: cztery miliony złotych brutto) (w ramach jednej umowy)  

- co najmniej jedna polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu 
budowlanego – budynku o konstrukcji stalowej, o powierzchni minimum 1 000 m2 oraz 
wysokości minimum 10 m, wraz z zapleczem (np. socjalnym lub administracyjnym,  
o konstrukcji stalowej lub innej) (w ramach jednej umowy); 

oraz 

 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował łącznie: 

 co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do 
kierowania robotami budowlanymi) i aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa) oraz minimum 10 lat 
doświadczenia zawodowego (licząc do dnia wszczęcia postępowania) na stanowisku 
kierownika robót lub budowy w realizacji robót budowalnych z których: co najmniej jedna 
polegała na budowie / przebudowie / rozbudowie obiektu budowlanego – budynku  
o konstrukcji stalowej wraz z instalacjami:  elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową wraz 
z zapleczem (np. socjalnym lub administracyjnym, o konstrukcji stalowej lub innej) 

 
oraz 

- co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik robót), posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących 
przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami 
budowlanymi) i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
(okręgowej izby inżynierów budownictwa) oraz posiada co najmniej 60-miesięczne doświadczenie 
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
 

oraz 
- co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik robót), posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają 
do kierowania robotami budowlanymi) i aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa) oraz posiada co najmniej  
60-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku 
kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
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oraz  

 co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą 
kwalifikacje mistrza w zawodzie dekarz lub blacharz budowlany (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle – t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1182 z późn. zm. – dowodem 
posiadania ww. kwalifikacji jest dyplom mistrza).  

 
 

2. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania: 

 warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej (*należy zaznaczyć właściwą opcję znakiem X): 

 nie polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy 

 polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy 

Podmioty: (należy wskazać nazwy – firmy tych podwykonawców): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Podmioty te: 

 będą brały udział w realizacji części zamówienia 

 nie będą brały udziału w realizacji zamówienia, zrealizujemy przedmiot zamówienia siłami 

własnymi 

Podmioty te : 

 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww. Ustawy oraz w zakresie w wskazanym 

przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy;  

 warunku zdolności technicznej lub zawodowej (*należy zaznaczyć właściwą opcję znakiem X) – 

DOTYCZY WYKAZU ROBÓT: 

 nie polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy  

 polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy 

Podmioty: (należy wskazać nazwy – firmy tych podwykonawców): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Podmioty te: 

 będą brały udział w realizacji części zamówienia 

 nie będą brały udziału w realizacji zamówienia, zrealizujemy przedmiot zamówienia siłami własnymi 

Podmioty te : 

 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w zakresie w wskazanym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy;  

 warunku zdolności technicznej lub zawodowej (*należy zaznaczyć właściwą opcję znakiem X) – 

DOTYCZY WYKAZU OSÓB: 

 nie polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy  
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 polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy  

Podmioty: (należy wskazać nazwy – firmy tych podwykonawców): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Podmioty te: 

 będą brały udział w realizacji części zamówienia 

 nie będą brały udziału w realizacji zamówienia, zrealizujemy przedmiot zamówienia siłami własnymi 

Podmioty te : 

 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w zakresie w wskazanym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy;  

Informacja o istnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp1 

Oświadczam, że zachodzą wobec Wykonawcy lub następującego innego podmiotu lub podwykonawcy na zasoby, 

którego się nie powołuję: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Podstawa wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …. pkt. ….2 Ustawy Pzp. 

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca podjął następujące środki 

naprawcze, które pozwalają na udział w postępowaniu: 

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI DOKUMENTÓW 

Spośród wymaganych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający posiada lub ma możliwość uzyskania bezpośrednio za 

pomocą bezpłatnej i ogólnodostępnej krajowej bazy danych odpowiednio następujących dokumentów:3 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

                                                           
1 Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 wobec 
odpowiednio Wykonawcy/innego podmiotu/podwykonawcy. 
2 Wykonawca powinien wskazać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia. 
3 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna wykonawca powinien wskazać: adres internetowy, wydający urząd lub organ, dane 
referencyjne dokumentacji. 
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OŚWIADCZENIE KOŃCOWE 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

 
Uwaga! 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
 

 
 
 
........................................., ................. 2019 r. ……………………………………………………………………….. 
(miejscowość)                                                           ( data)                                                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  

przedstawiciela(-li) Wykonawcy) 

 


