Załącznik nr 3 do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Opolu, ul. Głogowska 24, 45-315 Opole

(nazwa (firma) oraz adres zamawiającego)

WYKONAWCA
……………………………..….……………….…………………………..….………………….....................
……………………………..….……………….…………………………..….………………….....................
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

reprezentowany przez: ………………………………………………...................................................…
……………………………………………...............................................................................................

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986))
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę paliw płynnych w roku 2019 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu
Oznaczenie sprawy: MT.2370.21.2018
Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w pkt ….. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt ….. specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

2

WYKAZANIE

PRZEZ

WYKONAWCĘ

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH
PODMIOTOW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych przez zamawiającego w pkt ….. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt …..
specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu
/ następujących podmiotów:
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
1

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące
dokumenty, które określają:
1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą:

Wykaz dokumentów:
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a)

………………………………………………………………………………………………...

b)

………………………………………………………………………………………………...

c)

………………………………………………………………………………………………...

d)

………………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH
W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ.
Oświadczam, że:
1)

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji;

2)

wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

3)

wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji
wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4)

wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

……………........................……., dnia ………….……. r.
……………………………………
(własnoręczny podpis)

2

