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O Ś W I A D C Z E N I A 
W Y K O N A W C Y
   nazwa  (imię i nazwisko)  oraz  adres  lub  pieczęć  wykonawcy 
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu oraz realizacji przebudowy, rozbudowy i usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół, oświadczam/-y, że możemy ubiegać się o udzielenie wyżej określonego zamówienia, ponieważ reprezentuję/-emy wykonawcę, którego nie dotyczą okoliczności określone w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych stanowiącym, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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;
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;
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;
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;
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;
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;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 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;
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;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
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                                                                           podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i wykonawcy



Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu oraz realizacji przebudowy, rozbudowy i usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół,  oświadczam/-y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych mogę ubiegać się udzielenie wyżej określonego zamówienia, ponieważ jestem  wykonawcą /reprezentuję wykonawcę, który:

	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności opisanych                      w ogłoszeniu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu;
	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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W Y K A Z   R O B Ó T
   nazwa  (imię i nazwisko)  oraz  adres  lub  pieczęć  wykonawcy 
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu oraz realizacji przebudowy, rozbudowy i usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół, oświadczam/-y, że jestem osobą (albo reprezentuję/-emy podmiot), który w okresie 5 lat przed wszęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał/-a następujące roboty budowlane związane z budową, przebudową lub rozbudową oczyszczalni ścieków (co najmniej 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda) oraz wykonał/-a w okresie ostatnich 3 lat (lub 5 – jeżeli prace projektowe były połączone z realizacją robót budowlanych o których jest mowa powyżej) przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zrealizowane dokumentacje projektowe budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej jednej dokumentacji przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni, o przepustowości docelowej nie mniejszej niż 150 m3/d: 
lp.
Rodzaj robót i usług
(opis zakresu)
Wartość
Data wykonania
Miejsce wykonania











Uwaga: W załączeniu: dokumenty potwierdzające że wymienione w wykazie, roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  a usługi polegające na wykonaniu prac projektowych zostały wykonane należycie. 
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W Y K A Z   O S Ó B



   nazwa  (imię i nazwisko)  oraz  adres  lub  pieczęć  wykonawcy 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu oraz realizacji przebudowy, rozbudowy i usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół, 
lp.
Imię i nazwisko
Zakres wykonywanych czynności
Wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje zawodowe /rodzaj i numer uprawnień
Podstawa dysponowania osobą
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O Ś W I A D C Z E N I E
   nazwa  (imię i nazwisko)  oraz  adres  lub  pieczęć  wykonawcy 





Składając wniosek o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu oraz realizacji przebudowy, rozbudowy i usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół

oświadczam /-y, że: osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone przez zamawiającego w opublikowanym ogłoszeniu.
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