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Zp. 271.3.2017                                                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ                                                                            

                                                                            Zamawiający:
                                                                Gmina Murów 
                                                                Ul. Dworcowa 2
                                                                46-030 Murów

Wykonawca: 
  
Nazwa wykonawcy  ……………………………………………………………….

Adres wykonawcy    ……………………………………………………………….

Miejscowość ……………………………………………..

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy                                      

Imię i nazwisko …………………………………………………………….

Stanowisko
dane kontaktowe…………………………………………………………..

Informacja dot. 
przedstawicielstwa …………………………………………………………

Należy załączyć odpowiednie upoważnienie/ pełnomocnictwo jeżeli nie  wynika ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( konsorcja/ spółki cywilne)

Rola wykonawcy
(lider, partner)………………………………………………………………………….

Nazwy, adresy
pozostałych wykonawców………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………. 
  
Sposób reprezentacji wykonawców ………………………………………………………………
                                                                                             
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.     
                                                                                                                        Załącznik nr 2 do SIWZ                                                                            
                                                                                                          
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68”
prowadzonego przez Gminę Murów oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Data

Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy






Oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art……ustawy Pzp ( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia z pośród wymienionych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data

Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy





*Wypełnia tylko ten wykonawca, w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Data

Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy









 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONACY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego /ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami : ………………………………………………………………………………………
( podać pełną nazwę/firmę , adres , a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG), nie zachodzą postawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Data

Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy







OŚWIADCZENIE DOTYCZACE 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 przedstawieniu informacji.


Data
 
Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy








                                                                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ    

                                                                                   
                                        OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68”
prowadzonego przez Gminę Murów oświadczam, co następuje:
                      

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Data

Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 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 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
nazwa (firma) podmiotu:…………………………………………………………………………..
adres podmiotu:…………………………………………………………………………………….
zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Data

Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy







OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

Oświadczam, że następującym podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia:

nazwa (firma) podwykonawcy:……………………………………………………………..

adres podwykonawcy:………………………………………………………………………

zakres prac:………………………………………………………………………………….


Data

Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy




OŚWIADCZENIE DOTYCZACE 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 przedstawieniu informacji.

Data

Imię i nazwisko osób/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy













