BGGN.271.21.2018.SB
(Nazwa i adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą

Modernizacja drogi we wsi Woroszyły
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot:
1) nie podlega wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2) spełnia warunki dotyczące posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
3) spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu
zamówienia oraz udzielenie gwarancji i rękojmi za wady w zaoferowanym okresie,
4) spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, co dokumentuję składając:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty.

............................................................. dnia ...................................... ......................................
(podpis)
..,
..
(miejscowość)

(data)

BGGN.271.21.2018.SB
(Nazwa i adres oferenta)

WYKAZ
robót budowlanych
Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą

Modernizacja drogi we wsi Woroszyły
poniżej przedkładam wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Lp.

Rodzaj
i wartość robót

Data, miejsce
wykonania
i podmiot, na rzecz
którego
wykonano roboty

Dowody potwierdzające
należyte wykonanie robót
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OŚWIADCZENIE
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą

Modernizacja drogi we wsi Woroszyły
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot
-

nie należy do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), co
jakikolwiek inny podmiot, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu.*

-

należy do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), co
wymienione w tabeli poniżej podmioty, które złożyły odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu.*

* niepotrzebne skreślić
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wykazać, że
istniejące między nim, a podmiotami wymienionymi w tabeli powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. poprzez złożenie
oświadczeń, dokumentów lub informacji.
Lp.

Pełna nazwa podmiotu

Adres podmiotu
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