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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Znak sprawy: 02/2021 

 Zamawiający: 

  Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego  

  w Międzyzdrojach 

  ul. Cypriana Kamila Norwida 15  

 72-500 Międzyzdroje 

  

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. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. poz. 2019 ze zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące: 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gmina 

Międzyzdroje, pn.:  

„Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki 

usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą 

MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na działce nr 568/33, obręb 20 

miasta Międzyzdroje” 

oświadczam, co następuje: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 lub spośród wymienionych z 

art. 109 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub 

zdolność kredytowej w wysokości nie niższej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) lub posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia w wysokości 

co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

  

2 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie - 

roboty budowlane, wykończeniowe, każda o wartości minimum 300.000 zł brutto. 
 

3 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca musi dysponować nw. Osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia: 

a) kierownikiem robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: 
- Specjalność konstrukcyjno-budowlana, 
- Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, 
wentylacyjnych, 
- Specjalność w zakresie instalacji elektrycznych. 

b) osobą sprawującą nadzór nad robotami budowlanymi - Inspektorem d.s. bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
  

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 


