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Załącznik nr 5 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: „Dostawę odzieży roboczej i ochronnej 

oraz środków ochrony indywidulanej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”, 

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 2019 r. poz. 1843 

(dalej: „Ustawa”) tj.: 

A) NIE PODLEGA WYKLUCZENIU na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 

B) NIE PODLEGA WYKLUCZENIU na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 Ustawy. 

C) SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu 

o zamówieniu, tj.: 

1) warunek zdolności technicznej lub zawodowej: 

 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 dostawy w zakresie tożsamym z przedmiotem 

niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde. 

 

2. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania: 

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

– DOTYCZY WYKAZU DOSTAW: 

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): 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Strona 2 z 3 

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, 2, 4 i 8 Ustawy;  

Informacja o istnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 

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. ……………………………… 

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 innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

                                                           
1 Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 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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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, 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, 2, 4 i 8 Ustawy. 

W odniesieniu do warunku doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty  

te zrealizują dostawę, do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

 

 

 

 

 

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

      (miejscowość)                                    ( data)                                              (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy) 
 


