Oznaczenie sprawy 58/2018/PNT

TECHNOPARK GLIWICE

OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 25a UST. 1 USTAWY

Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................................................................................................................................

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Niniejszym oświadczam/y, że:
1) spełniam/y warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) nie podlegam/y wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej „ustawą”.

II. INFORMACJA O „INNYCH PODMIOTACH”
1) Informacje o podmiotach, na których zdolnościach polegam/y, zwanych także „innymi podmiotami”*,
a który/e to podmiot/y będą jednocześnie podwykonawcą/ami i zostały uwzględnione w pkt III
niniejszego oświadczenia:
……………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę, adres)

2) Oświadczam/y, że wyżej wymieniony inny podmiot lub inne podmioty:
a) spełnia/ją warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w zakresie, w jakim powołuję/my się na ich zasoby,
b) nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy.
3) Załączam/y dowód/dowody, w szczególności zobowiązanie/a tego podmiotu/ tych podmiotów do
oddania mi/nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
UWAGA! Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.” Co za tym idzie w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, inne podmioty muszą zrealizować
zamówienie w zakresie, w którym te zasoby są wymagane, tj. należy uwzględnić je także w pkt III
niniejszego oświadczenia.
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III. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy/om*:

……………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę podwykonawcy oraz wskazać część zamówienia mu powierzoną)

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis

……..........................................................
(czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką)

dnia, ………………. r.

* wypełnić tyle razy ile to konieczne

2

