Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie z art. 22 PZP

_______, dnia __________

Wykonawca: ____________________
Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP 19/2017 w trybie przetargu
nieograniczonego na remont pomieszczeń stołówki studenckiej Olimp mieszczących się na
parterze w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach
Oświadczenie
o możliwości ubiegania się o zamówienie
i spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 25a Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1. Działając w imieniu Wykonawcy ___________________ niniejszym oświadczam,
że:
1.1 spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, o ile zostały one określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2.2. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Wypełnić jeśli dotyczy:
Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych powyżej z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………...
........……………………………………………………………………………………………

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:
Oświadczam(y), że zamówienie wykonam(y)1:
we własnym zakresie.
następujące części zamówienia
Podwykonawcy(om):
1.

zamierzam(y)

powierzyć

do

wykonania

.................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP, a także w zależności od podmiotu: KRS/PESEL)
.................................................................................................................................
(opis części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania powyższemu Podwykonawcy)

2.

.................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP, a także w zależności od podmiotu: KRS/PESEL)
.................................................................................................................................
(opis części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania powyższemu Podwykonawcy)

Oświadczam(y), że wskazany(e) powyżej podmiot(y), będące Podwykonawcami, nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 Ustawy.

III.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
……….,
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

1

Należy zaznaczyć właściwe pole poprzez postawienie znaku „x” w odpowiednim kwadracie. W przypadku, kiedy Wykonawca nie
zaznaczy żadnego z kwadratów, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie we własnym zakresie.

Oświadczam również, że w stosunku do w/w podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Ustawy.

IV. 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 przedstawianiu informacji.

______________________________________________
pieczęć i podpis Wykonawcy

______________________________________________
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę)

