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...........................................
pieczęć wykonawcy

Oświadczenie
o spełnianiu warunków w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego „Modernizacji
Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru
– II etap – klatka schodowa K-2 i K-3 ”,
oświadczam\y, że:
1.

* posiadam\y następujące uprawnienia (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania)
do wykonywania działalności lub czynności związanych z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, tj.:
..…..…......................................................................................................................................................................
..…..…......................................................................................................................................................................

2. dysponuję\emy wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym:
a/* w całości dysponuję\emy własną wiedzą i doświadczeniem,
b/* dysponuję\emy własną wiedzą i doświadczeniem oraz wiedzą i doświadczeniem następujących podmiotów:
..…..…......................................................................................................................................................................
..…..…......................................................................................................................................................................
podać dane podmiotu udostępniającego oraz rodzaj udostępnianych zasobów

3. dysponuję\emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia, przy czym:
a/* w całości dysponuję\emy własnym, odpowiednim potencjałem technicznym i własnymi osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia,
b/* dysponuję\emy własnym, odpowiednim potencjałem technicznym i własnymi osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia następujących podmiotów:
..…..…......................................................................................................................................................................
..…..…......................................................................................................................................................................
podać dane podmiotu udostępniającego oraz rodzaj udostępnianych zasobów

4. dysponuję\emy potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi zapewniającymi wykonanie przedmiotu
zamówienia, przy czym:
a/* w całości dysponuję\emy potencjałem ekonomicznym i własnymi zdolnościami finansowymi zapewniającymi
wykonanie przedmiotu zamówienia,
b/* dysponuję\emy w całości własnym potencjałem ekonomicznym oraz zapewniających wykonanie przedmiotu
zamówienia – własnych i następujących podmiotów zdolnościach finansowych
..…..…......................................................................................................................................................................
..…..…......................................................................................................................................................................
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podać dane podmiotu udostępniającego oraz zakres, rodzaj i formę udostępnianych zdolności finansowych, w tym wysokość
środków finansowych (w złotych) udostępnianych przez dany podmiot trzeci

5.* Ponadto oświadczam/y, że nie istnieją jakiekolwiek podstawy do wykluczenia mnie\nas z postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych.
6.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym\i podpisem\ami, świadom\i
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.............................dnia ...................

…………………………………………
podpis\y osoby\ osób uprawnionej\ych
do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

U W A G I:
I. Dane o których mowa w pkt 1 oświadczenia należy przedstawić w przypadku, gdy w postanowieniach specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) wskazany został konkretny dokument – koncesja, zezwolenie
lub licencja.
II. W przypadku deklaracji wykonawcy, o której mowa w pkt 2b, 3b lub 4b oświadczenia należy dołączyć do oferty stosowną
ilość dokumentów, z których jednoznacznie wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia danego
zasobu na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia.
Przykładowo, przedmiotowym dokumentem może być: oświadczenie podmiotu udostępniającego – oddającego
do dyspozycji wykonawcy niezbędny zasób, umowa generalna o współpracy, umowa przedwstępna, itp.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno określać rodzaj i okres udostępnienia przedmiotowego zasobu.
Należy zwrócić uwagę, że powołanie się przez wykonawcę na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego (deklaracja, o
której mowa w pkt 2b) i posiadane przez niego referencje dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy wskazany podmiot
trzeci będzie faktycznie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, np. jako podwykonawca.
III.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie w zakresie:
a/ pkt 1-4 oraz 6 powinno zostać złożone wspólnie w imieniu konsorcjum, spółki cywilnej,
b/ wyłącznie pkt 5 oraz 6 powinien złożyć oddzielnie każdy z wykonawców (podmiotów) działających wspólnie.

