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Y. %Varunki uuclznmłu iy oslępoiymni.
I ( ) wlz;ehen ic zainówieni;i musa ubics;mć sic Wykonawcy, kan”y
1) oic podlee;iia \yykltuc?elmuu;
-

2) spclni;ija wartiumki udii;iłu w pOSlepOW;muiU (k)lycz;ice:
;i)
kompetencji lub uprawnień do prowadienia <mkrcloimej dyi;,Lilii””sci „-iwodowcj:
Zamawiajacy nic sIa\y i w;iruuiku w tym z;ikresic
b) sytuacji ckmommiicymwj lub iin;uisowej:
7tniawmajacy nic stawit warunku w tym y;,krc,sic
zih, lnoc i lec}mnicztmtj lub mn udowej:

t-)
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il? te-t

I Pkt 7

Wykonawc;i spełni \YIrLIOek jeżeli wykaże, że w okresie osittitich trzech liii przed Ilpły\YeIlI leninu
skIadantt olert. i Rill okres )rowadzeZIiI dziallnosci jest krotszy— w tym okresie wykonał (a w
przypadku swtadczen okresowy cli uli ciae.lych rownicz wykonywanych) wtlezycie co nitpun ej L dostawc
wlokiia 10lIpr0pyle110\ye0 O wtirtości cii flOjI]]IIJCJ 80009.00 „1,1 lirtitli)
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m/”iM Ol „diii jn”:i „: Naroi/o ni umil / „niski
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poMtpc;ii”wizu.
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2. ?.Il1utwrijacy limie, liii kadyl1i ciapie pOStCpO\YitlliI, uznilc

ze wykonawca nie

wymiuanych

zdnlimscijeeii zIInriIŻowanie zasobow ecliiiicznycli lub zawodowych wykonawcy w tule przcdsewzcci
ospod;ci”cze wy konawcy uożc mieć IIeriIIy wny wpływ na realizacje zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwiei”dzenit spelitiania warunków, ° których mowa u” rozdz. V. 1,2) lit. h—c
liinIcs”zc SIW!, W stosownych sytuacjach oraz w” odniesieniu do konkretiieeo zamówient, lob eco czcci,
polc”iić in „doliiościacli technicznych lob zawodowych lub sytttacji tinaiisowcj ul, ekoiioniicznc innych
podmiotów, iicz,ilcżiiie od cliaraktcru prawiieo iicz,icycli „oz nilu stosuiiłww pntwiiych.

4. !alnawi:ijacy ednocze%Ilie intormuje. iż,‚stosownt syttiitcja”” o której nowa w pkt .3 wystapi \yylaczilic w
prz”iIdku kiedy:
I )

\ky konitwca. któ,y poleia na idolnociach lub sy”tttaqi iiinycli podn”initnw tidowodiu iuIiiilwiajaceluu.
Że i”ealizujac zainowiellic. ht”dzie dysponował niezhcdnytiii n:sohaiiii tych mdlliroiow, W szczeeolnosci
irzedstiwialac zobowiazanie tych podiuiotow do oddania uti do dyspozycji itiezbcditycl, iasobow na

„0tt”zehy reitlizicji zailItwiellia.
2)

!aInawiitjic\ oceni. czy udostcpiiiane wykonawcy przez inne iodiclioty y.doltiości techniczne lob
zawodowe lub ich sytuacja tiiiansowa lub ckonoiiliczltii, pozwalaja na wyka;a,uc p”y \%ykoIiiiwcc
speluna

waroiikow

ndzialu

W

uistepowaniu

oraz

zbada,

czy

nie

zac[iodzi

wobcc

teco

iiidtiiiotii podstawy wyklLIczcItii, o ktorycli itiowa wart. 14 ust. I pkt [2 23.
3)

W odiiit”siciitti (10 warunków dotyc,acycli wyksztaleenia, kwalilikacji zawodowych lut) doaw iadczcnia,
wykonawcy mona polcuac na zdoltiościaciu innych podniioiow, jeśli podmioty te zrciIizoja roboty
budowlane ItIb usłue.i, do realizacji których te zdolności sa wymacane.
5. \\ ykonaw cy moc4a wspólnie ubicrsac sic ° ud, elenie zalnowleo cl. W taki iii przypadku wykonawcy
rbtitnawl:Ija pelnotuocitika do reprezelitowania ich w postcpowauio O udzielenie z:uI1ciwieluii
reprezentowtInt W postepowtniii t zuwiii”cii unitlw) w spraw W ZiIiiIOWieIIjiL publiczttcs”,I).
„t•łnoIl1(Icnict,y() W tortitie pisemnej (oryninał ul, kopia potwierdzona za znodnosć z oryyinałeiu przez
not:n”itisza) należy do!aczyc do olcrty.
W przypadku wykoittwcnw wspoltiie ttbiecLiijiicycli sic o udzielenie z;I!nowiciIiI, warunki okreslooe
w pkt. I. ) lit. b-c itusi spclniać co Itajniltiej eden wykonawca sitiiiiidzelnie lub wszyscy wykonawcy
cz nie.
ya. ZIn]iwiItjicy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy liii podstawie art. 24 ttt. 5 ustany 11Z1”.

VI. Wykaz oświadczeń liii) clokunieittów, potwierdrIj!cycIl spełni;titie warttitków Ll(i”zi;IIu w” OSąOWitlt!tl
oraz brak podstaw wykluczenia.

I )o olcrty kaidy wykonawca retIsi dołączyć aktualne it;t dzicn składania ołeri oswradczcnia w z;ikresic
wsktztiiyin w i[tczciiktt nr 2 i 3 (10 SIW”Z. Informacje zawnie w owiadczeniach b,d stanowie wstepttc
potwierdzenie, że wykonawca ue podlerrt wykluczeniu oraz spcłI1it warunki udziału w postcpowitnii.
2. W przypadku wspólrlei4o uhiewiiiia sic o t.tiuowieiiie przez wykniiiiwcnw o.swiadczeiiia O ktoi ycli Oliwa w
rozdz. VI. I liIiwjszel SIW! skiada każdy z wykonawców wspolitie tiIiieacyeh się (I )„iiuiItwicIlie.
)świiudezenia te mają poną erdzac spelniaiiie warnnknw ochlaJu w po.stcpowaiuici. brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykoniiwcow wykazuje spelnianie warunków udziału w puskpowaniu, brak
podstaw wykluczenia.
3” Wykonawca, który znoi łuza powierzyć wykonanie czyści zaiuówien in podwykonawcom, w celti wykazania
braku istnienia wobec tu ich podstaw wyk uczenia z udziału w postepownuiit zamieszcza informacje o tych
l)odwykollawcacIl.

4. Wykonawca, który powołuje sic na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jaki ni powoluje się na ich zasoby wiruii ków udziału
—

—

w postcpowanitt z;lnhieszcza i ilorniacje o tyci” podnuotaeli.
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5. ie2eli \yykoiiawcii 1ioki

liii

Liii yttiacji podiiiiiiiii trzccieo, pizedstawa zohowiazaiiie ico

zasŁihaeli

p(ldi]iiO(u.

6. Z;uiuiwiajacy pized udzieieiiieni tiill(wieiiia, werwie \yykoiiawce. ktńreio olerta z stala n;ijwyżcj oceniona,
lti złozeiiia \y \yłaiiIczoIlyi]l. nie kititszyiii iiiż5 diii, (einiiiiie aktLlainycli na dzień zlozeiiiii iisteptijicycl1
Ł)5\Yii(lC/CIi lub dOkLIIlleiltO\Y,
I ) ()dpis z \yliiCiwe;0 iejestrn Liii / centralnej ewideiwi i inloriuiicji o tlzialalnosei ;osi direzej, ezi-li
oclrehiie przepisy wyiil;u”ajii \VpIXLi do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzeliliL uniku podsuiw do
w yklucztiiia im pods wie o irL 24 ust. 5 pkt I LISŁiWy IZI”
2) Wykaz dosuiw. O W przypadku \Y I adezen okresowych lub elip” lycli rownież wykonywanych, w okn-sic
ostiitiiicll 3 lat przed tiplyweIll icrliliIilI skladaiiia olert,
cieli okres prowadzenia (l/Iiiliilil0Ci cit
krotszy
W (Viii okresie, wraz z podaniem ich wartosci, pi zediniotu. dat wykoninua I podnuotow, im
izeez których dostawy zostaly wykonane. oraz z;ilaezen cm dowodow określajac\ eh czy te (11)51 iwy
zostay wykoiiaiie uli sa wykonywane milczycie. sporzadzonea.o 7/odnie Z zakieziiikieni ni 5 do SIW!.
l)owodann poiwemdzjicyiii czy dostawy zoitaly wykoilamle lale!) cie sij:
ictcIemKjc bidź illie (i(Iktnhlent\ w\stlmwiolle przez podiiUoi, ni rzecz które/o dostawy byk
wy konywamie, a w przypadku swtadczemi okresowych lub eiac.iycl sa wykonyw;ne.
—

leżeb z tizasutiiionej przyczyny o obiektywmiyn, chinikterzu Wykonawca ue est w sianie tizyskać tych
W\ zmmilawe,i sl.ladi owiidczemmie.

(iokui1ueiut(1\

W przypadku wiidcz.en okresowych lub ciaelyelu imd;il wykonywanych demencje badz inne tjokinimem,ty
)Oi\yieid/ijace cli iuależ\ te wykonywanie pow niiy” byc wydine nie wcześniej niż 3 iuiesiuce przed
Lmpl\ \VCi11 tcriuimuti skkidamuia olert.
3) l)OktiIUIiltc\Y (lou\czacycll pod inoiti tiZueieo, w celu w \kiz;InIa braku ianei,i:l wobLe linIo podstaw
wykluczenia oraz speliuieiut w zakresie, w akiiuu wykonawca iowoluje sic na e/0 zasoby, warunkow
tidzizilii \Y postepowaniu jezeli wykonawca pole;”i na zasobach podmiotu trzecie/n
ie,eli \yykonawci nia siedzihe lub miejsce z;nn;eszkanii 1nzi terytiiritnuu Rzeczypospolitej Polskiej, z;niuast
dokumiieiitu, im ktimryin ulowa w pkt 6.1), skbad;i (lokuiuielut lub (lokuiumemit w\sRiwiolie W kraju, w którym ma
siedzihe nb miejsce z inieszkimnia, pot\YiemIzpce odpowediimo, że:
I ) nie otwarto eco likwkficji ani nie oc?ozoIuo upimdiosci,
tii)lyweiiu terminu składaimia olert.

wystawiony nic

wezesniej

ni?;

6 IHiesiccy

lir/eLI

Jezeli w kraju miejsca z:uuieszkamtia osoby Itili w kraju, w ktorym wykoiuiwci na siedzihe lub niiejce
zamieszkaniu lic wydaue sic doktnuientow o ktorych mowa powyżej, zulsiepuje się je doktiineotcmim
ziiwueruijan in odpowiednio oswiadezemiie wykonawcy ze wskumzuirueni osok albo osoli upmiwlumomiyr li
jeo reprezentacji, nb osw;adczenme osoln, Liniej dokument imliah hmtyczyc, zlozone przed iiotaritiszeiii
ulu przed ornuimieni sadowym.
mdinmmstr;icyjmiyoi albo oranciii suiniorzadti zumwoiowectm lub
eospodirczeLri) wlaseiwynm ze wzeledu na siedzmhc lub miejsce zuunieszkaniui wykonawcy lub nncjsce
zuinneszkaniui mej osoby. 1 erinin okicahony powyżej stosuje sic.
7. Wykonawca w terminie 3 cliii od dnia zainmeszczenii mmii sironic nmtcrnetowtm iiulmmrmuwjm, o kbaej milowa W art.
56 osm 5 ustawy 171” imzekaze zuiluumwi mjiieeintm o,wiadezenme O pmyymialeznoc lub braku priynuileznokci (Iti
tej smuci wnpy kapiialowej, o której nowa w art. 2ml ust. I pkt 23 misiawy l”!l”. Wraz ze zlożcnuemmi
iiiwiadcieniui. wykonawca może prżedStawt dowody, ŻC 10\V1ii/ii1li Z maymti wykolia\yc1 mmmc irowumdzi do
źakltieeniui kommktmmencji w pmmsiepo\sammi[i
do SIW!.
8

°

tid,.ieleuie zamówienia. Wzor oswiadezenia sianowi zalaezaik nr4

zuikresie nie O mcjtmlowamiyiim SIW!, zastosowanie nuajur przepisy rozpoizathienia Mioisim-a Rozwoju zm (filia
16 l;pea 201(1 r. w sprawie iodzumjow dokuinemuituw, jakich może zatnie zaniawimijacy od wykonawcy w
io:tcpowui;mmn o tmtlzielemmme zammitlwieaiui (Dz. U. z 2016 r., poz. 126).

9 .Je ich wykonawca nie zlozy o.swiadczeń. o których mowit w rozdz. Vi. I niniejszej SIW! oawiadczemi lub
(loktomlemutow poiwmerdz;mjacyclu okohieznokci, o kmóryelm umowa w umri 25 ust. I ustawy I”!l”, lub innych
diiktimueiuiow immezbctlmiyulu do przeprowadzenia postcptiwaiuiui, oawnitlczcrini lub dokumenty sum niekompletne.
zawieraja bIedy 1”” budza wskazane przez 1nmiutwuajaeer”o wummplmwoaei, zmiomutwiajacy wezwie do ich
zlożenia. uzupelnienia. popniwiena „iW termmuimmic przez siebie wskumzammym chyba ze mimo ich zkrżemmia titertum
wykonawcy podlesalaby odrzuceniu albo komiiec,mme hylohy tmmmmcwumznienie pustepowaiuma.
-
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VII. Informacje o sposobie pinii.iiiiiicw :lIliI sIę Z:IIIl;Iwi:Ijiteo t WYkoflhlWUalIli 0111! preI(tty%yIIiiht iiświiulcteń
I clokuiiiciitńw, 1 tokże wsluizanic osól) iipr:iwnioiiycli (10 porotnhiiieWhIIiia się z Wykoiuiwcanii.

I.

2.

\Vs.”clkic Z\,NI(Ioillit”llia, I,\yiiIdciillihl. \\„ili(lSki ()r;Ur iiiluriiiiicjc 7.hiIhll\yIhljacy oraz Wykonawcy iio”.:i
przekazywać piscinnic. lakscni lub diosi elektroniczini. ni \yyjalkLuIii olćrly oraz tiiiowy (liii ktorycli
I1MIlhibi.
icdiiiiczcsnic Zaiiiawiiijacy przypomni.
ikipuszciiiln.i CSI larm:”
II ust. 4
Że 77M(II1IC z
l(oi1linld/Liii:I Nliiii:ii;i lI)/.\yl)jIl i. 26 lipca 2016 roku w sprawie iHizajóW” (tOktilhlciliOw jkicli Ih]OZL” Zatihie
/u1ia\iabIcy (... o.wiajciuni:, I dokuinciuy wyiiiiciiiolic IY rozdziale VI iiiiicjizcj SIWY. (równiez w przyp:idkii
cli zlozeniii W wyniku IV zwania o Lióryin nowa w art. 26 ust .3 LbtaIyy IV]) nona być O\\ iadcz:uie ii
zi(l(Ill(lsC Z oiyiniilcIn W lililic )ISClilIiCj lub w formie tleklioiiieziiej.
W korespondencji kierowanej do Zanmwiajaceo Wykonawca Wiulieil poshIiJ\yac Sic numerem spRiwy
okres lony in w S I \Ę Z
Z:iwi:iifoiiiiiiiii t)S\yIadcZcihI;l. \yilioSkl (IrIZ iiiIJlill:le[e plzeklzy\%lile pizez Wykollhl\yce )IsUililie \yinily
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\yilIt)skI

l)\yiuiic/cllja

eleklioiiiczria wuiny

knhsp

sulic”

1)11CL \kyLOiLlWCe drtisi
na nr (42)6] 63 199.

lii ZiumI\% i.tpuccti

ti \„\

SIWY..

ilsIlIcIlIc (hec

]WZ Iyi1kiilC (Itl „Ilil.i\yiij.iCCLo „je r)o;”ll li do ktlhl(I di,i
V klt)I”l,lil iOll\\y.i
olob%h (t”rlliiuhtl skttdauć.I oltrI. /ilillWjliicy rudzieli w\”,nun niez\loc,”ilc. je(lullk nie
Iii III 2 (liii piitd tupiLneili terulluulu sb].uduii oi.ri. .le:cli IVIlWąk ° w:\ tiehicllie (ecI iW!
\:lIVlhIc po tipI w ur Iriiflhilti. O ktśryii ui1(l\iI p)w%Zr I. lub (lo(\czy t:dz:eIthhlycil \yVi:uiuIcIi.
ino/c utlirIic W\ial,e,i Oho po/ti”tlw iC wuiirk bez iozpozu,unii. Ziuuli\ :jhcy zuaHecI \\Hihtulhu Ibl
sI:oIlue ulltcrlic(o\%ti. III kturt udti,Ie 11110110 1lWZ.
[r,cdlc,”enie fe:itiiitu sli,d;ii.;u olci”t lic npIyya 11 bic3 teriiu:llIi „u,iI:n.i wniosku. o kto,yu lIlowi II
rozdz. \ II 6 illihlu Ze
f”ec, ud”iuloii\cll Otii1IlwI,d/i. liko
pr)lktu uo,.liczjulsei pouiiicd2:” Ireicii nink,”zei SI\V.7..
ob\y,111h1le.i iiilety li 7% rIC (rtl. 1157111 . IWCOhI CeLt) llOLileiSLC ()Sy,LldcLeuic Z:iiilaw ui:ilCCsO.
li

\V\jI.ihit”Ilit

uiese

ZlllulwbIlcY ulic przewidtie zwolailiu zthr;mut Wykoul:Iweów.

ID.

tkolniiu LIJlrhIwIlht)iIyuiii przez
-

N-!:i]joisfl,

I

oroIyski

ZIilllIVII]iCt7()

Terniuij

(II)
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tlai;t

l”O(l}l!8 ()H0) t4)la\\”ll[l)IlyLl
(II) rejllezentaeji \\ yko[la\kcy
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spełniającej 1YyfliOl specyIiKittji. Naley dołączyć wszystkie załączniki wynlaane w specyiikacji.
Y przypaciku, ly zalącznik iiit dotyczy wykonawcy, iialt?y napisać im inni „„nic dotyczy”
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowość),

dn

r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. określonych

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych
Warunków

Zamówienia

polegam

na

zasobach

następującego/ych

w nastepujacym zakresie:
(wskozar podmiot i ukmsl,ć odpowiedni zakms dla wshazanecjo podmiolu.

(micjscowoŚć,

dnia

r.

(podpis)

13

podmiotu/ów:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach sa aktualne
i zgodne

z

prawdą

oraz zostały

przedstawione z pełną

swiadomością konsekwencji

wprowadzeni zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(itiiyj;COwOść),

dnia

r.

(pQdpi )
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Oświadczam,

nie

że

wykluczeniu

podlegam

z

postepowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 uslawy Pzp.

(n lJUJ.C0WO$y),

r.

dnia

(podpi )

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie

ustawy Pzp

art

„d. 24 ur. I 1kr 12-14, I6%o :.żawy

na

podstawie

art.

24

„tosownnh iodshiwc wykJureni; spaJakI

P1i]. Jednocześnie oświadczam, że w związku

ust.

(mit:”jsz:awosć),

(pod.ć mi].

B

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

r.

dnia

(pcdyi..)

15

.

Wyfll;”IńoflyGI?

ww. okolicznością,

środki

naprawcze.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oswiadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów. na którego/ych zasoby
powołuje sic w niniejszym postepowaniu, tj:
(pod,ć pełna nazw M,rrne. „„dns a łI;:r

O”

tez 005:1 od podn”utii NIPIPI

sa.

nie zachodza podstawy

KPWCE1DG)

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

r.

dnia

(iii/ejs(oyyo:”.

(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

NIEBĘDĄCEGO

PODWYKONAWCY

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

ze

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

podwykonawca/ami

będącego/ych
(pod

pełna n;izwe/fimie, adro;, a także w ziilezflosc, od podmiot” N;p/pEsa, KRICI JDq),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(mh j: owosd.

dnia

r.

(podp

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie intormac3e podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z

prawda oraz zostały

przedstawione

.:

pełna

śwEadomoscia

wprowadzenEa zamawajacego w błąd przy przedstawianiu informacjh

(mh2j.:cowosc),

dnia

r.

(podpis)
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