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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 

OŚWIADCZENIE 
Ja/My, niżej podpisani  

 

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

 

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

 

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

 

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

 

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

oświadczam/y, iż nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu  

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi:  

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają 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) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

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) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
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zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, 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) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, 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) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

upełnomocnieni przedstawiciele 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

 
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja/My, niżej podpisani  

 

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

 

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

 

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

 

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

 

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

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  
 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  
 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

 

 

…………………………………………….  

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy,  

pieczątka data 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja/My niżej podpisani  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………  

działąjąc w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy)  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………  

oświadczam/y, że nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem 

mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

 

 

 

 

……………………………………………. 

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy, 

pieczątka data 
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ZAŁĄCZNIK NR 5  

 

 
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA 

OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST 

KRÓTSZY – W TYM OKRESIE 

 

 

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):  

 

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

 

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

 

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

 
Lp. Nazwa, 

lokalizacja 

zadania 

Zamawiający Zakres robót 

(krótka 

charakterystyka) 

Wartość 

zamówienia 

Termin 

realizacji 

umowny 

(rok, m-ce) 

Termin 

realizacji 

rzeczy 

wisty (rok, 

m-ce) 

Kary 

umowne 

TAK/NIE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

Termin aneksowany traktowany jest jako termin umowny. 

 

UWAGA: Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 

 

 

 

 

………………………………………….. 

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy 

pieczątka data 
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ZAŁĄCZNIK NR 7  

 
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

WYKAZ OSÓB 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn.: " ODBUDOWA SIECI  WOD.-KAN., DRÓG I 

MOSTÓW W KOMARNIE USZKODZONYCH W WYNIKU POWODZI". 

 

Oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia: 

NAZWISKA I IMONA 

osób, które będą pełnić poszczególne funkcje 

ze wskazaniem podstawy do dysponowania 

n/w osobami 

INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I 

WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE 

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI 

Kierownik budowy 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Podstawa dysponowania 

 

 

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz ………………………………wykazu będą nam oddane 

do dyspozycji w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów. 

Następujące podmioty, za pomocą których wykazujemy spełnianie warunku dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, będą brały udział w realizacji części zamówienia *: 

1).……………………………………………… 

2) .……………………………………………… 

3) .……………………………………………… 

*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy . 

 

Ja/My niżej podpisani Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności w realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, w 

szczególności z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) . 

 

 

 

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 

 

…..………………………………………. 

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy, 
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pieczątka data 

ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

 

DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 

 

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):  

 

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

 

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

 

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

 

 
Lp 

 

Zakres powierzonej części zamówienia 
Wartość powierzonej części 

zamówienia 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w 

realizacji zamówienia, składa niniejszy załącznik z adnotacją: „nie 

dotyczy”.  
 

 

 

 

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

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy 

pieczątka data 

 


