
ZSB/RB/1/2013       Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Wykonanie Roboty Budowlanej   

„Budowa Podnośnika pionowego 

dla osób niepełnosprawnych w 

Zespole Szkół Budowlanych w 
Braniewie”   

(Pieczęć adresowa Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dot.: 

Wykonanie Roboty Budowlanej „Budowa Podnośnika pionowego dla osób 

niepełnosprawnych w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie”   
 

Ja niżej podpisany/a(imię i nazwisko) .................................................................................................... 

Reprezentując Firmę (nazwa, adres wykonawcy...........................................................................         

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

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

 tel/fax( .............................................................) e-mail:(.................................................................)  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy:  

I. Oświadczam, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp: 

1.posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

-w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania Wykonawca  dostarczy:  

-aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 

- w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca  dostarczy: 

-wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, min. jednej roboty 



budowlanej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 

Wykaz robót budowlanych: 

Lp. Nazwa i adres 

zamawiającego 

 

 

Zakres wykonanych prac 

Okres realizacji 

(data rozpoczęcia 

i zakończenia) 

Wartość brutto 

zamówienia 

realizowanego 

przez 

Oferenta 

Uwagi  

  

 

    

      

 

W załączeniu referencje. 

 

3. w celu potwierdzenia spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca dostarczy:  

-polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

 

II. Oświadczam, że nie podlegamy  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp. 

 

III. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy jej wymogi. 

 

 

 

 

--------------------------------------    ------------------------------------------------------ 

(Miejscowość, data)      (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy) 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


