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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu  pn.: „Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej 

przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule „zaprojektuj i wybuduj”” 

prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiającego) w imieniu reprezentowanego przeze mnie/nas Wykonawcy: 

 

tj.:……….……………………...……………………………………………………..………………………………..………………………..………………..  

(należy podać nazwę wykonawcy np. w formie pieczęci) 

 

oświadczam/y, co następuje: 

 

1) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w pkt 10.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialne za projektowanie i kierowanie robotami posiadają wymagane prawem 

uprawnienia oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego. 

3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt 10.3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polega 

na zasobach następującego podmiotu 2),3): 

Pełna firma (nazwa) podmiotu, adres, NIP/REGON 

 

 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - c.d. 

 

4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt 10.3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polega 

na zasobach następującego podmiotu 2),3): 

Pełna firma (nazwa) podmiotu, adres, NIP/REGON 

 

 

 

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania §4 pkt. II ppkt. 4 Regulaminu 

Udzielania Zamówień PWiK Spółka z o.o. 

6) Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powołuje się  

w niniejszym postępowaniu tj.: 2), 3) 

Pełna firma (nazwa) podmiotu, adres, NIP/REGON 

 

 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - c.d. 

 

7) Oświadczam, że w stosunku do następujących podwykonawców (niebędących jednocześnie 

podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu): 2), 3) 

Pełna firma (nazwa) podmiotu, adres, NIP/REGON 

 

 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

8) 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 tych informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 ….…………………………………………………..……  

UWAGA !!!! 

niniejszy dokument winien być opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub 

innym dokumencie 

 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich (np. członek konsorcjum, 

wspólnik spółki cywilnej) składa niniejsze oświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

2) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z tej instytucji do oferty należy dołączyć dokumenty, o których 

mowa w pkt. 11.2.1)-7)  SIWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.5.2 SIWZ. 

3) Wykreślić jeśli nie dotyczy albo wypełnić odpowiednio. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

.......................................... 

(pieczęć Wykonawcy/ów) 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE nr 1  

Wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych spełniających 

warunki, o których mowa w pkt. 10.3.1) SIWZ. 

 

L.p. 

Podmiot na rzecz 

którego roboty 

zostały 

wykonane 

 

(podać: nazwę i 

adres) 

Informacje dotyczące  przedmiotu 

wykonanych robót budowlanych 

 
(podać: krótki opis dotyczący 

przedmiotu wykonanych robót, 

lokalizację robót 

Miejsce 

wykonania 

robót 

Data wykonania 

robót  

(ich zakończenia) 

 

(podać: 

dzień/miesiąc/rok) 

Wartość netto 

wykonanej roboty 

budowlanej 

 
(podać: kwotę i walutę 

np. PLN, euro 

1. 

    

 

Wyżej wymieniona robota budowlana obejmowała:  budowę lub  przebudowę  tłoczni 

ścieków lub  przepompowni ścieków 

TAK / NIE 
 

(*niepotrzebne skreślić) 

Wartość wykonanej w ramach wyżej wymienionej roboty budowlanej tłoczni ścieków lub 

przepompowni ścieków wynosiła netto 

 

 

……………………. 
 

(podać: kwotę i walutę 

np. PLN, euro 

 
 
 
 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE nr 1 c.d. 

 

L.p. 

Podmiot na rzecz 

którego roboty 

zostały 

wykonane 

 

(podać: nazwę i 

adres) 

Informacje dotyczące  przedmiotu 

wykonanych robót budowlanych 

 
(podać: krótki opis dotyczący 

przedmiotu wykonanych robót, 

lokalizację robót 

Miejsce 

wykonania 

robót 

Data wykonania 

robót  

(ich zakończenia) 

 

(podać: 

dzień/miesiąc/rok) 

Wartość netto 

wykonanej roboty 

budowlanej 

 
(podać: kwotę i walutę 

np. PLN, euro 

2. 

    

 

Wyżej wymieniona robota budowlana obejmowała: budowę lub przebudowę tłoczni 

ścieków lub  przepompowni ścieków 

TAK / NIE 
 

(*niepotrzebne skreślić) 

Wartość wykonanej w ramach wyżej wymienionej roboty budowlanej tłoczni ścieków lub 

przepompowni ścieków wynosiła netto 

 

 

……………………. 
 

(podać: kwotę i walutę 

np. PLN, euro 

 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu tych informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 …………………………………………………….……… 

UWAGA !!!! 
niniejszy dokument winien być opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub 

innym dokumencie 

Załączniki: 

1. Dowody, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie,  

w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE nr 2 

 

Wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokumentacji projektowych 
spełniających warunki, o których mowa w pkt 10.3.2) SIWZ. 

 

 

L.p. 

Podmiot na rzecz 

którego 

dokumentacja 

projektowa 

została 

wykonana 

 

(podać: nazwę i 

adres) 

Informacje dotyczące przedmiotu wykonanej dokumentacji 

projektowej 

 
(podać: krótki opis dotyczący przedmiotu wykonanej 

dokumentacji projektowej 

Data wykonania dokumentacji 

projektowej 

 

(podać: dzień/miesiąc/rok) 

1. 

   

Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa dotyczyła budowy lub 

przebudowy tłoczni ścieków lub przepompowni ścieków 

TAK / NIE 
 

(*niepotrzebne skreślić) 

Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa wykonana w ramach jednego 

zamówienia zawierała co najmniej projekt budowlany i wykonawczy albo 

projekt budowlano-wykonawczy. 

TAK / NIE 
 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE nr 2 c.d. 

 

 

L.p. 

Podmiot na rzecz 

którego 

dokumentacja 

projektowa 

została 

wykonana 

 

(podać: nazwę i 

adres) 

Informacje dotyczące przedmiotu wykonanej dokumentacji 

projektowej 

 
(podać: krótki opis dotyczący przedmiotu wykonanej 

dokumentacji projektowej 

Data wykonania dokumentacji 

projektowej 

 

(podać: dzień/miesiąc/rok) 

1. 

   

Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa dotyczyła budowy lub 

przebudowy tłoczni ścieków lub przepompowni ścieków 

TAK / NIE 
 

(*niepotrzebne skreślić) 

Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa wykonana w ramach jednego 

zamówienia zawierała co najmniej projekt budowlany i wykonawczy albo 

projekt budowlano-wykonawczy. 

TAK / NIE 
 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu tych informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

.................................................................... 
UWAGA !!!! 

niniejszy dokument winien być opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub 

innym dokumencie 

 

Załączniki: 

1. Dowody, że dokumentacje projektowe wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
......................................... 

(pieczęć Wykonawcy/ów) 

 

POTENCJAŁ OSOBOWY 
 

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
spełniających warunki o których mowa w pkt. 10.3.3 SIWZ  

 

Imię i nazwisko 1) Funkcja w realizacji zamówienia Posiadane uprawnienia i doświadczenie 

 Projektant branży sanitarnej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 3 lata 
doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień 

 
Projektant branży 

konstrukcyjno-budowlanej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego po 
uzyskaniu uprawnień; 

 
Projektant branży 
architektonicznej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej oraz minimum 3 lata doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu uprawnień, w trakcie którego 
brał udział w charakterze projektanta lub 
sprawdzającego przy opracowaniu co najmniej jednego 
projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano 
prawomocne pozwolenie na budowę dla inwestycji 
polegającej na budowie lub przebudowie budynków 
wchodzących w skład obiektów infrastruktury 
technicznej 

 
Projektant branży 

elektrycznej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych oraz minimum 3 lata 
doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień 

 Kierownik budowy 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz minimum 3 lata doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu uprawnień lub posiadająca 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz minimum 3 lata doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu uprawnień 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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POTENCJAŁ OSOBOWY c.d. 
 

 
Kierownik robót branży 

sanitarnej  

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
minimum 3 lata doświadczenia zawodowego po 
uzyskaniu uprawnień 

 
Kierownik robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami  w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz minimum 3 lata doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu uprawnień 

 
Kierownik robót branży 

elektrycznej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych oraz minimum 3 lata 
doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień 

 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu tych informacji. 

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ……………… r.  

 

         ………………………………………… 

UWAGA !!!! 

niniejszy dokument winien być opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub 
innym dokumencie 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO  
DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  

NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
 
Działając jako przedstawiciel/e upoważniony/ieni do reprezentacji (podać nazwę podmiotu udostępniającego 

zasób i adres): .........................................................................................................................................  

z siedzibą w .....................................................................................................................................  

przy ul. .............................................................................................................................................  

 

zobowiązuję/emy się do: 

 

1. udostępnienia Wykonawcy (podać nazwę podmiotu składającego ofertę: 

............................................................................................................................................. 

z siedzibą w ..........................................................................................................................  

przy ul. .................................................................................................................................  

 

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia w postaci: 

 
 

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

należy opisać udostępniany zasób / podać dane np. tj. przynajmniej dokładną nazwę wykonanej przez podmiot 
trzeci usługi, roboty budowlanej która jest udostępniana wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu) 

 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Zagospodarowanie i 

przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”” 

 

2. udziału w realizacji wyżej wymienionego zamówienia jako podwykonawca:  

 

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

(należy wskazać zakres czynności wykonywanych przez podmiot udostepniający zasób) 

 
…........................., dnia ….............. 

(miejscowość i data) 

.......................................................... 
UWAGA !!!! 

niniejszy dokument winien być opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu Trzeciego 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie 



PM/Z/2410/45/2020 

11 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm.) 1) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu pn.: „Zagospodarowanie i przebudowa 

istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule „zaprojektuj i wybuduj”” 

prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiającego) w imieniu reprezentowanego przeze mnie/nas Wykonawcy: 

 

tj.:………..…………………………...………………………………………..…………………………………………………...…. 2) 

(należy podać nazwę Wykonawcy np. w formie pieczęci) 

 

 a) nie należy do żadnej grupy kapitałowej *3), 4) 

 b) nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne 

oferty w wyżej wymienionym postępowaniu *3). 

 c) należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty w wyżej wymienionym postępowaniu *3),5). 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu tych informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………… r.  

         ………………………………………… 

UWAGA !!!! 

niniejszy dokument winien być opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub 
innym dokumencie 

 

* należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) albo c)- zaznaczając w tym celu (np. znakiem „X”) właściwy kwadrat lub skreślając 

niepotrzebny punkt  
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Sposób wypełnienia oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej: 

 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich (np. 

członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) składa niniejsze oświadczenie 

2) a w przypadku gdy oferta składana jest przez spółkę cywilną należy zwrócić uwagę, że 

oświadczenie to musi zostać złożone w imieniu każdego ze wspólników tworzących tę 

spółkę (a nie spółki jako całości), w tym celu należy podać firmę (nazwę) każdego 

przedsiębiorcy tworzącego spółkę zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (np. Jan Kowalski Wizytówki), a nie nazwę spółki cywilnej (np. Jan 

Kowalski, Paweł Nowak Wizytówki spółka cywilna) 

3) należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) albo c) - zaznaczając w tym celu (np. 

znakiem „X”) właściwy kwadrat lub skreślając niepotrzebne punkty  

4) w przypadku, gdy Wykonawca składa oświadczenie, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej 

może złożyć niniejszy dokument wraz z ofertą  

5) w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody 

wykazujące, że istniejące powiązania z wyżej wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

 


