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OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKoW UDZIAT-U

W rOSTqPOWANIU O UDZIELENIE zAMOwIENIANR2o17o9-2 wTRYBIE PRzETARGU

2

do wysokoSci zlotych,

Niniej szym oSwiadczam, i2

t. posiaaam / podmiot przeze mnie reprezentowany posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej

dzialalnoSci lub czynnoSci lub zatrudniam pracownik6w posiadaj4cych uprawnienia do

wykonylvaniaokre6lonychczynno5ci,je2eliprzepisyobowi4zuj4cegoprawaprzewiduj4taki
obowi4zek,

posiadam / podmiot przeze mnie reprezentowany posiada niezbgdn4 wiedzg' umiejgtnoSci i

doSwiadczenieorazdysponujg/dysponujepotencjalemtechnicznymipersonalnymdowykonania
zam6wienia,

3. posiadam / podmiot przeze mnie feprezentowany posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dzialalnoSci:

+.,il*jul,lt*"ju,"p..,.nto**egoprZezemniepodmiotufinansowaiekonomicznazape\-r,nia
wykonanie zam6wienia' 

nie wyrz4dzil em znacznei szkody / podmiot
5. w ciqgu ostatnich 3 lat przed wszczqciem postqpowama

przeze mnie reprezentowany nie wyrz4dzil znacznej szkody nie wykonuj4c zam6wienia lub

wykonuj4c je nienale2ycie, u'takz" 
"i" 

t'utut'yl po*u^-ie swoic-h obowiqzk6w zawodowychl'

6. informacje'pizedstawione w zlo2onych przeze mnie / przez podmiot przeze mrie reprezentowany

o5wiadczeniach oraz dokumentach sq prawdziwe'

7. nie zalegam/ podmiot przeze mnie reprezentowany nte zalega z uiszczeniem podatk6w' oplat lub

skladef na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne2'

8.nieuchylalemsig/podmiotreprezentowanyprzezemnie,powaznienaruszajqcobowiqzkizawodowe,
nie uchylal .iq oa *yp.ini*ia obowiqzi6w wynikaj4cych z zawarry.ch um6w lub przyj'tych

zam6wieir, w szczeg6lnoSci od obowipkbw wynikaj4cych z gwarancji lub rqkojmi;

g. nie otwarto w stosunku do mnie / reprezentowanego przeze mnie podmiotu likwidacji ani nie ogloszono

upadloSci.

10. ani ja, ani podmiot przeze mnie reprezentowany nie. jest powi4zany z Zamawiaj4cym lub
-" 

"r"i"-i upo*aznionymi do zaci4gania w imieniu Zamawiaj4cego zobowi4zafi b4d2

osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiaj4cego czynno !;ci zwi4zane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy kapitalowo ani osobowo w rozumieniu

I Nie dotyczy szkody naprawionej dobrowolnie do dnia wszczgcia postQpowania'

, Nie dotyczy, je2eli wykonawca uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie

n" ."ry r"i"gty.h ptatnoSci tuU wstrzymanie w calosci wykonania decyzii wlasciwego organu'
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$11 ust. 3 Procedury udzielania zam6wieri obowiqzujqcej u Zamawiaj4cego, a w szczeg6lnosci anij4 ani podmiot przeze mnie reprezentowany, ani osoby upowznione do zaciqgania zoIowiqzan w
imieniu podmiotl, przeze mnie reprezentowanego, ani osoby lub podmioty wy2ej wymienione
naleZ4ce do grupy kapitalowej podmiotu przeze mnie reprezentowanego:

a) nie uczestniczq w sp6lce Zamawiajqcego jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki
osobowej,

b) nie posiadajq l0% lub wigcej udzial6w Zamawiaj4cego,
c) nie pelni4 funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzaj4cego, prokurenta,

pelnomocnika w stnrkturach Zamawiajqcego,
d) nie pozostajq w zwiqzku mal2eriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lut powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Zimawiai4cym
lub osobami upowaznionyrni w imieniu Zamawiajqcego do zaci4gania zobowipari lub
osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czyinofui zwi4zane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury udzielenia zam6wienia.

Ja,/Podmiot przeze mnie reprezentowany nie doprowadzil"ini" dop.o*udz do sytuacji, w kt6rej
powa2nie naruszaj 4c obowiq,ki zawodowe, realizo wane na rzecz Zarnawiaj4cego dostawy, uslugi lubroboty budowlane wykonane zostaly bez nale2ltej starannoSci.

oiwiadczam, 2e jestem Swiadomy.odpowiedzialnoici za przedstawienie nieprawdziwych informacji lubdeklaracji oraz za przedlozenie dokumentu podrobionego, frzerobionego, podwiadczai4cego nieprawdgalbo nierzetelnego.
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