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OSWIADCZENIE
O SPEI-NIANIU WARUNK6W UDZIALIJ

do wysoko6ci ztotych,

mnie podmiotu finansowa i ekonomicma zapewnla

W eOST4pOWANIU O UDZIELENIE ZAM6WIENIA NR 918010-1 W TRYBIE PRZETARGU

Niniej szym o6wiadczam, i2

t. posiadam / podmiot przeze mnie reprezentowany posiada uprawnienia do wykonywania okreSlonej

dzialalnoSci lub czynnoSci lub zatrudniam pracownik6w posiadaj4cych uprawnienia do

wykonl,rlania okreslonych czynnosci, je2eli przepisy obowi4zuj4cego prawa przewiduj4 taki

obowi4zek,
2. posiadam / podmiot przeze mnie reprezentowany posiada niezbgdn4 wiedzg, umiejgtnosci i

doswiadczenie oraz dysponujg / dysponuj e potencjalem technicznym i personalnym do wykonania

zarn6wienia,
3. posiadam / podmiot przeze mnie reprezentowany posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cy'rvilnej

w zakesie prowadzonej dzialalnoSci:

wykonanie zam6wienia,

5. w ciqgu ostatnich 3 lat przed wszczgciem postgpowania nie wyrzqdzilem znacznej szkody / podmiot

przeze mnie reprezentowany nie wyrzqdzil znacznej szkody nie wykonuj4c zam6wienia lub

ivytonuj 4c .1 
e nienalezycie, a 

-takze 
nie narus zyl powaznie swoich obowi4zk6w zawodowychr ,

6. informacF'przedstawione w zlozonych przeze mnie / przez podmiot przeze mnie reprezentowany

oSwiadczeniach oraz dokumentach s4 prawdziwe,

7. nie zalegarn / podmiot przeze mnie ,Lpr.r"nto**y nie zalega z uiszczeniem podatk6w, oplat lub

skladel na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne2,
g. nie uchylalem sigT podmiot reprezentowany przeze mnie, powa2nie naruszaj4c obowiTki zawodowe,

nie uchylal sig od wypelniania obowiqzk6w wynikaj4cych z zawutych um6w lub przyjgtych

zam6wieR, w siczeg6lnodci od obowiqzk6w wynikaj4cych z gwarancji lub rgkojmi;

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

upadlodci.
10. ani ja, ani podmiot przeze mnie reprezentowany nie jest powiTany z Zamawiaj4cym lub

orobu.i upowazniorymi do zaci4gania w imieniu Zamawiajqcego zobowiapah b4d2

osobamiwykonuj4cymiwimieniuZamawiaj4cegoczynnoiicizwi4zanezprzygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy kapitalowo ani osobowo w rozumieniu
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4. moja synracja / sltuacja reprezentowanego przeze

t Nie dotyszy szkody naprawionej dobrowolnie do dnia wszczqcia postqpowania'
, Nie dotycry, l"z"tiwyton"*ca uzyskai przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie, rozloienie

na raty zalegtych platnoSci lub wsrzymanie w calosci wykonania decyzji wlaiciwego organu

;
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by upowa2nionej do reP

$ 1 1 ust. 3 hocedury udzielania zam6wien obowiqzujqcej t Zamawiaj4cego, a w szczeg6lnoSci ani

ja, ani podmiot przeze mnie reprezentowany, ani osoby upowa2nione do zaci4gania zobowiqzan w

imieniu podmio tu ptzeze mnie reprezentowanego, ani osoby lub podmioty wyzej wymienione

rale24ce do g-py kapitalowej podmiotu przeze mnie reprezentowanego:

a) nie uczestniczq w sp6lce Zamawiajqcego jako wsp6lnik sp6lki cl"wilnej lub sp6lki

osobowej,
b) nie posiadaj4 10% lub wigcej udzial6w Zamawiajqcego'

c) nie pelni4 frmkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzal4cego' prokurenta'

pelnomocnika w strukturach Zartawiaj4c e go,

d)niepozostaj4wzwiqzkumal2eriskim,wstosunkupokrewieistwalubpowinowactwa
wliniiprostej,pokewieristwadrugiegostopnialubpowinowactwadrugiegostopnia
w linii bocznlj lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Zamawiaj4cym

lub osobami uiowaznionymi w imieniu Zamawiajqcego do zaci4gania zobowiqzan lub

osobami *ylonuSq"y'i w imieniu Zamawiaj4cego czynnoSci zwi4zane z

prrygo,o*uni"rn i pi'Lp'o*ud'"niem procedury udzielenia zam6wienia'

11. Jalpodmiot przeze mnier;;;;;;,;;;y nie doprowadzileinie doprowadzil do s1'tuacji, w kt6rej

powaznie naruszaj4c obo*i4rki -*odowe, realizowan e ta rzecz zamawiaj qcego dostawy, uslugi lub

Ioboty budowlane wykonane zostaly bez nale2ltej starannoSci'

oswiadczam,2ejestemSwiadomyodpowiedzialno5cizaprzedstawienienieprawdziwychinformacjilub
deklaracji oraz za przedloi"nJ ilt .** po&obionego, przerobionego, poswiadczaj4cego nieprawdq

rezentacji WYkonawcY)
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