
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego 

Kontrakt  JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  
– etap II” 

 

 

 

Wzór formularza Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych        

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Postępowanie przetargowe na roboty  

pn.: „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JG-PR-2011-1 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. 

Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra, POLSKA 

 2. WYKONAWCA: 

 

l.p. 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

3. Na podstawie art. 50, w związku z art.  22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych Oświadczam(y), że: 

a) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie / polegam(y) na wiedzy i doświadczeniu innych 

podmiotów i przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie tych podmiotów w zakresie przystąpienia do 

realizacji części niniejszego zamówienia*; 

c) dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia / polegam(y) na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do 

wykonania niniejszego zamówienia, którym (którymi) dysponują inne podmioty i przedstawiam(y) 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych 

do wykonania zamówienia*; 

d) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 

e) znajduję(emy) się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia / 

polegam(y) na zdolnościach finansowych innych podmiotów i przedstawiam(y) pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów w zakresie oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów*. 

* niepotrzebe skreślić 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 oraz                 

art. 305 Kodeksu Karnego. 

4. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

      

      

 


