ZP-DA-92/22

Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą
Załącznik nr 3 do SWZ
Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie/ podmiot udostępniający zasoby*
wprowadzić pełną nazwę/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ KRS
Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie/ podmiotu
udostępniającego zasoby* składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną PZP)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę naturalnej wody
mineralnej butelkowanej dla jednostek UDT – nr spr. ZP-DA-92/22, prowadzonego przez Urząd
Dozoru Technicznego - oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O ZAMÓWIENIE/ PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*:
*Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz ustawy
109 ust. 1 ustawy Pzp oraz na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
Oświadczam, że powyższe informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy (każdego z Wykonawców występujących wspólnie) /
osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby / osoby/osób uprawnionej do
występowania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. wprowadzić stosowny art. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem
następujące środki naprawcze: wypisać podjęte środki naprawcze
Oświadczam, że powyższe informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy (każdego z Wykonawców występujących wspólnie) /
osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby / osoby/osób uprawnionej do
występowania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby

* niepotrzebne skreślić;
Oświadczenie należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem
zaufanym / podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie oświadczenia w formacie PDF.
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Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie/ podmiot udostępniający zasoby*
wprowadzić pełną nazwę/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ KRS
Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie/ podmiotu
udostępniającego zasoby* składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną PZP)
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę naturalnej wody
mineralnej butelkowanej dla jednostek UDT – nr spr. ZP-DA-92/22, prowadzonego przez Urząd
Dozoru Technicznego - oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O ZAMÓWIENIE/ PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*:
Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego
w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie dotyczącym zdolności
technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia - w zakresie opisanym w treści SWZ rozdz.
2 pkt 1 lit. a)
Oświadczam, że powyższe informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, zakresie dotyczącym
zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia - w zakresie opisanym w treści
SWZ rozdz. 2 pkt 1 lit. a)
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: wskazać podmiot
w następującym zakresie: należy wskazać zakres (określić odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).
Oświadczam, że powyższe informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

wstawić kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy
(każdego z Wykonawców występujących wspólnie) / osoby (osób) uprawnionej do występowania w
imieniu Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby / osoby/osób uprawnionej do
występowania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby
*

niepotrzebne skreślić;
wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na
zasobach podmiotu
Oświadczenie należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem
zaufanym / podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie oświadczenia w formacie PDF.
**
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Jeśli dotyczy, to należy złożyć wraz z ofertą
Załącznik nr 5 do SWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU O ODDANIU WYKONAWCY SWOICH ZASOBÓW
Ja/My: wprowadzić nazwę Podmiotu udostępniającego zasoby
Działając na podstawie art. 118 ust 3 PZP zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:
wprowadzić - nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na dostawę naturalnej wody mineralnej
butelkowanej dla jednostek UDT – nr spr. ZP-DA-92/22, w związku z powołaniem się
na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na potwierdzenia
warunkach określonych w Rozdziale 2 pkt 1 lit. a) SIWZ.
1.

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu: wprowadzić zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów podmiotu

2.

sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia: wprowadzić - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty podmiotu udostępniającego zasoby / osoby/osób uprawnionej do
występowania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenie należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem
zaufanym / podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie oświadczenia w formacie PDF.
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Wykaz składany na wezwanie Zamawiającego - przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona
załącznik nr 6 do SWZ

WYKAZ DOSTAW
Wykonawca: wprowadzić pełną nazwę/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ KRS
1)
2)
3)
4)
5)

Przedmiot zamówienia: należy wskazać przedmiot zamówienia
Data wykonania: od wprowadzić - datę do wprowadzić - datę
Wartość brutto zrealizowanych dostaw: wprowadzić wartość w złotych brutto
Odbiorca zamówienia (nazwa, adres, tel., e-mail) wprowadzić - odbiorcę
Wykonawca/Wykonawca występujący wspólnie / Podmiot, na którego doświadczeniu polega
Wykonawca (nazwa, adres, tel., e-mail), który wykonywał dostawę wprowadzić – pełną nazwę
i adres Wykonawcy/ Wykonawcy występującego wspólnie / Podmiotu, na którego
doświadczeniu polega Wykonawca

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane
należycie.
Jeżeli Wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że będzie nim dysponował w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów (wzór zał. do SWZ) na potrzeby wykonywania zamówienia.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie
z innymi Wykonawcami wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których
wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy / osoby (osób) uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
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