
Załącznik nr 2 

do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” nr 5/ZP/2017 

 

 

..................................... dnia .................................. 

 

 

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH 

40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/ZP/2017  

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią  

w Szkole Policji w Katowicach’’ pn. Zastosowanie energooszczędnych opraw LED  

do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach 
 

 

OŚWIADCZENIE 
składane do postępowania w trybie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 

(w przypadku konsorcjum należy podać dane dotyczące lidera konsorcjum oraz członka/członków konsorcjum) 

 

firma …………………………………………………………………………….….... 

siedziba………………………………………………………………………………. 

adres pocztowy do kontaktów ………………………………………..….... 

numer VAT ………………….………………………….., w przypadku jego braku numer REGON……...............……….. 

e-mai/fax………………………………………………………………………..……. 

telefon kontaktowy……………………………………………………………….. 

 

oraz ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu 
„Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn. Zastosowanie energooszczędnych opraw 
LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach, niniejszym oświadczam, że: 
 

1. nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz  
art. 24 ust. 5 pkt. 1 

 

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej  
w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
1) potwierdzam wykonanie dwóch robot ogólnobudowlanych obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych 

na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł brutto 

2) dysponuję osobami zdolnymi pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane 

przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat dla: 

− kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 

które skierowane zostaną do realizacji zamówienia publicznego. 

3) samodzielnie/polegam na zdolnościach innego podmiotu/podmiotów*: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. (należy podać dane podmiotu)  

 

 

…....................................................................…………. 
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



 

 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...………………….., w następującym 

zakresie: …………………………………………………………………... / nie polegam na zasobach innego podmiotu/ów.* 

 

 

 

…....................................................................…………. 
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam w całości nakładem własnym/przy udziale 

podwykonawcy/ców, któremu/ym zamierzam powierzyć następujący zakres*: 

- ..................................................................................................................................................................... 

- ..................................................................................................................................................................... 

- ..................................................................................................................................................................... 

- ..................................................................................................................................................................... 

 

Uwaga: 
w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców. 

 
 

Oświadczam, że w stosunku do wyżej wymienionego podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiIDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

 
Uwaga:  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

 

 

…....................................................................…………. 
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…....................................................................…………. 
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 


