ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oświadczenie Wykonawcy
DOT. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp
określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

……..................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oświadczenie wykonawcy
DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.*
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-2, 48 ustawy Pzp.*
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze*.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG ) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
*- niepotrzebne skreślić

……..................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
………………….........................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Informacja o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy Pzp:
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184, ze zmianami).
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
...
……..................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

ZAŁĄCZNIK nr 6A do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
CZĘŚĆ NR I

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

2.
Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 6B do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
CZĘŚĆ NR II

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

2.
Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 6C do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
CZĘŚĆ NR III

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

2.
Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 6D do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
CZĘŚĆ NR IV

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

2.
Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 6E do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
CZĘŚĆ NR V

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

2.
Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

ZAŁĄCZNIK nr 6F do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń
w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i
odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
CZĘŚĆ NR VI

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Lp

Nazwa adres Zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego
w pkt 6.2.3. SIWZ.

Wartość zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

1.

2.
Uwagi :
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań

