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                                                                                                                       Zał. Nr 2 do SIWZ 

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

                 ( pieczęć wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany : ..............................................................................., będąc upoważniony do 

reprezentowania ...................................... .............................................................. z siedzibą 

w ............................. przy ulicy ..........................................., oświadczam, że: 

 

I. Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 

09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.), tj. :  

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami   zdolnymi  do wykonania  zamówienia.  

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

II. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 cytowanej ustawy, tzn. nie jest : 

1. wykonawcą, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 

wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku; 

3. wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5. spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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6. spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

8. osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary; 

   III. Ponadto oświadczam , że  Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu: 

1. wykonywania bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwania się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,  

2. złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania. 

IV. Oświadczam, że wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz 

wskaźnik pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami Wykonawcy 

na dzień 31.12.2013 spełniają normy ustawowe. 

V. Oświadczam, że Wykonawca:  

1. akceptuje klauzulę partycypacji oraz klauzulę automatycznego przedłużenia umowy, 

2. gwarantuje niezmienność warunków ubezpieczenia wynikających ze złożonej oferty 

przez cały okres realizacji zamówienia, 

3. akceptuje termin płatności miesięcznych składek za wszystkich ubezpieczonych do 15 dnia 

danego miesiąca. 

 

         

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

(miejscowość, data)                                                                                                           (podpis/y) 


