OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ, znak: OSR.271.ZP.1.2016
Wykonawca:
……………………………………………………
……………………..........................................
.......................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa lub Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i ich zagospodarowanie” znak: OSR.271.ZP.1.2016 prowadzonego przez Gminę Kunów
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów oświadczam, co następuje:
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale
V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (warunki udziału w postępowaniu)

…………………………………… ………………….. r.
miejscowość
data
……………………………………
podpis
2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (warunki udziału
w postępowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………………………………… ………………….. r.
miejscowość
data
……………………………………
podpis
3. 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 przedstawieniu informacji.

…………………………………… ………………….. r.
Miejscowość
data
……………………………………
podpis

Wykonawca:
……………………………………………………
……………………..........................................
.......................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa lub Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów
komunalnych z ternu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i ich zagospodarowanie” znak: OSR.271.ZP.1.2016 prowadzonego przez Gminę Kunów
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
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 pkt 1 ustawy
Pzp.
……………………………………
miejscowość

………………….. r.
data
……………………………………
podpis

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. 25 ust. 5 pkt. 1 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………… ………………….. r.
miejscowość
data
……………………………………
podpis

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj:
………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................
(Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………… ………………….. r.
miejscowość
data
………………………………
podpis

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………… ………………….. r.
miejscowość
data
……………………………………
podpis
IV. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE INFORMACJI NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………
STANOWISKO/DZIAŁAJĄCY JAKO: ……………………………….
ADRES POCZTOWY: ………………………………
TELEFON: ………………………
ADRES E-MAIL: …………………………………..
PROSZĘ PODAĆ FORMĘ PRZEDSTAWICIELSTWA: ………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
V. 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 przedstawieniu informacji.

…………………………………… ………………….. r.
miejscowość
data
……………………………………
podpis

Załączniki składane na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu:

Załącznik nr 4 do SIWZ
.............................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego znak: OSR.271.ZP.1.2016 pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie”
Oświadczam/my, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy/wykonujemy następujące usługi:

Wykonawca
usług*

1

Przedmiot usługi
(z podaniem rodzaju usługi
oraz masy w Mg zebranych
i zagospodarowanych
odpadów komunalnych
w okresie 12 miesięcy ) –
patrz warunek określony w
rozdz. V ppkt. 2.3a) SIWZ
Opis ma jednoznacznie
potwierdzać spełnienie
warunku udziału w
postępowaniu)
2

Czas realizacji

Wartość
brutto w zł.
usługi

Nazwa
Zamawiającego

3

4

Początek
(miesiąc,
rok)

Zakończenie
(miesiąc, rok)

5

6

Załączam dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Na załączniku należy wykazać przede wszystkim usługi, które spełniają warunek określony w rozdz.
V ppkt. 2.3a) SIWZ
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
w/w warunek mogą spełnić łącznie.
*wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów oraz
załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobu (przykład
zobowiązania stanowi zał. nr 7 do SIWZ)
......................................,dnia.....................

................................................................
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Załącznik nr 5 do SIWZ
........................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym znak: OSR.271.ZP.1.2016 pn.: „Odbieranie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i ich zagospodarowanie" oświadczamy, że w wykonywaniu niniejszego zamówienia będą
brać udział następujące pojazdy:

Lp.

1

Informacje o podstawie do
dysponowania

Opis pojazdu
z uwzględnieniem warunku określonego w rozdz. V
ppkt. 2.3b) SIWZ

Liczba sztuk

2

3

dysponuje

będę dysponował

4

5

Na załączniku należy wykazać spełnienie warunku określonego w rozdz. V ppkt. 2.3b) SIWZ
W kolumnie nr 4 lub 5 należy wpisać adekwatnie do sytuacji Wykonawcy „TAK”. W przypadku
wpisania wyrażenia „TAK” w kolumnie 5 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia (oddania) mu do dyspozycji wymienionych
w w/w wykazie pojazdów na okres wykonywania zamówienia. Przykład zobowiązania stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
w/w warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie.

............................, dnia ...........................

.......................................................
podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 7 do SIWZ

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
......................................................
(miejscowość i data)
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kunów ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY
................................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)
Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą zobowiązuję się do
udostępnienia firmie ................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
niezbędnych zasobów tj.:
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
(należy podać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności zawodowe,
sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia)
na potrzeby wykonania zamówienia OSR.271.ZP.1.2016 pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich
zagospodarowanie”

.....................................................................
Podpisano - Podmiot udostępniający1
(imię, nazwisko i podpis)
1 - uwaga: Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz
podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne zasoby do wykonania
niniejszego zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego
podmiotu.
Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia niezbędne
zasoby innych podmiotów.
Załącznik składany wraz z ofertą.

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP
Składając ofertę w postępowaniu OSR.271.ZP.1.2016 na zadanie pn.: „Odbieranie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i ich zagospodarowanie”
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY,
że:
*1) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 )
*2) należę/ należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 )
z Wykonawcą:
……………………………………………………………………………………………………..…………
(podać nazwę i adres Wykonawcy/ Wykonawców)
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, że
powiązania z w/w Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………

*niewłaściwe skreślić
………………………………
Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………….
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu niniejsze oświadczenie w formie oryginału.

