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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

………...………………… 
pieczęć firmowa Wykonawcy   

Zamawiający: 

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Zarządzania 

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr 

26/12/2019 na wykonanie przebudowy nawodnionej instalacji ppoż. w budynkach Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział 

Zarządzania, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 

IV.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  

nr 26/12/2019, zgodnie z którym: 

1. Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli posiada w banku 

lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową 

na kwotę minimum 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych); 

2. Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: 

1)  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane 
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polegające na przebudowie instalacji przeciwpożarowej wodnej w budynku o kubaturze 

powyżej 20 tys. m3 (dwadzieścia tysięcy metrów sześciennych), każda o wartości minimum 

200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) brutto, 

2) dysponuje i skieruje do wykonania zamówienia zespół osób zdolnych do realizacji 

zamówienia, w którym co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych we 

właściwych przepisach. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w pkt IV.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu 

nieograniczonego nr 26/12/2019, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

…………………………………………………………………………….……………………………, 

w następującym zakresie:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 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 przedstawianiu informacji. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 



Przetarg nieograniczony nr 26/12/2019 31 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
………...………………… 
pieczęć firmowa Wykonawcy   

Zamawiający: 

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Zarządzania 

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr 

26/12/2019 na wykonanie przebudowy nawodnionej instalacji ppoż. w budynkach Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział 

Zarządzania, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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 i  

pkt 8 ustawy Pzp. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ……… ust. ………  pkt ……… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 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 przedstawianiu informacji. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 



Przetarg nieograniczony nr 26/12/2019 34 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

………...………………… 
pieczęć firmowa Wykonawcy   

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr 

26/12/2019 na wykonanie przebudowy nawodnionej instalacji ppoż. w budynkach Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział 

Zarządzania, po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zamieszczoną 

na stronie internetowej Zamawiającego, oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję:  

(odpowiednie zaznaczyć/wypełnić) 

 

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp 

 

należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której 

wchodzą niżej wymienione podmioty: 

(podać nazwy i adresy firm) 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 


