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Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego  

przedmiotem jest „Utrzymanie zimowe dróg miejskich i wiejskich gminy Połczyn-

Zdrój w sezonie zimowym 2020/2021 – ZADANIE”, prowadzonego przez Połczyńskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  

    wynika to z  odrębnych przepisów;    
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

    - posiadamy opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 

niż  50.000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych  00/100)  

3) zdolności technicznej lub zawodowej  

   - posiadamy i dysponujemy co najmniej jedną jednostką  sprzętową i urządzeniami do               

     wykonania przedmiotu zamówienia – własność lub dzierżawa dla wskazanej części    

     zamówienia. Zaproponowany sprzęt i urządzenia będą wykorzystywane wyłącznie  

     na potrzeby realizacji niniejszej części zamówienia. 

 

 

 

 

…………………………………………… ……………………………………………… 
Miejscowość, data   Czytelnie imię i nazwisko  

bądź pieczątka imienna  

oraz podpis lub parafa 

 

 

 

Pieczęć 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 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać  właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

…………………………………………… ……………………………………………… 
Miejscowość, data   Czytelnie imię i nazwisko  

bądź pieczątka imienna  

oraz podpis lub parafa 

 

 

 

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. 

 

 

…………………………………………… ……………………………………………… 
Miejscowość, data   Czytelnie imię i nazwisko  

bądź pieczątka imienna  
oraz podpis lub parafa 

 

 
 


