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POMNIK HISTORII 

 

Załącznik nr 2 do 

SIWZ 

znak: ZP-271-2/19 

 

……………………………………….…. 
(pieczęć Wykonawcy) 

.................., dn. .................... 
(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

/w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia/ 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:  

wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie 

murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 

ustawy PZP. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP w 

zakresie określonym w SIWZ. 

3) wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku wypełnienia należy odpowiednie punkty z pkt 1.1) i 2) 

odpowiednio skreślić) 

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 ustawy PZP).Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się  w 

niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 

II.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawa PZP - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ w następującym zakresie: 

 

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej - posiadam  środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości co najmniej: 

−  300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) 

• w zakresie robót budowlanych: 

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

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

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

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

………………………………………… 

(wypełnić, których robót dotyczy) 

• w zakresie osób odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi: 

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

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

…………………… 

(wypełnić, których osób dotyczy) 

 

2. (wypełnić, jeżeli dotyczy)  składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy PZP INFORMACJA W 

ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: * 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w rozdziale IV pkt. 1. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu 

KRS/CEiDG)………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

…………  

w następującym zakresie:  

• w zakresie robót budowlanych:  

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

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

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

……………………………… 

(wypełnić, których robót dotyczy) 

• w zakresie osób odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi/ pełnienie 

funkcji archeologa na zadaniu : 

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

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

(wypełnić, których osób dotyczy) 
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•  w  zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej ................................................................ 

* w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów należy załączyć do oferty 
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w 
szczególności: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW (wypełnić, jeżeli dotyczy) składane na podstawie art. 

25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP – dotyczące PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG), będą wykonywały zamówienie w zakresie: 

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

…………………………………………………………………. 

 

IV.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH 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 osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

 
 
 

1 Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy: …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) 
 niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn.: 
 

wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie 

murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra 

 

prowadzonego przez Twierdzę Srebrna Góra sp. z o.o. , na następujących zasadach:  
 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
 
 - sposób wykorzystania zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego 
zamówienia:.……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 - określenie zakresu i okresu udziału przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:.…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................  
 
- informacja czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:  
 
…………………………………………………….................................................................................................................... 
  
 2 Poniosę solidarnie z Wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się udostępnić na potrzeby 
wykonania zamówienia, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. 
  
 
 
 
Upełnomocniony przedstawiciel                                                                                 Data: ................................... 
 
podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy  
 
 
...................................................  
(pieczątka i podpis) 

http://www.forty.pl/

