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Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Na potrzeby postępowania o udzielenie na usługi społeczne, przedmiotem których jest:
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz jego Oddziału
w Zduńskiej Woli w okresie 12 miesięcy, oznaczenie postępowania: DZ-2501/272/17,
prowadzonego przez Państwowy Instytutu Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:
1.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt ….. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt ….. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został wprowadzony w treści
ogłoszenia o zamówieniu i jest identyczny z tym wskazanym w pkt…. SIWZ.

……………………….(miejscowość), dn… …………r.
…………………………………
(podpis)
2.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
(art. 22a)
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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:
……………………………………………………………………………………………………….…
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

……………………….(miejscowość), dn… …………r.
…………………………………
(podpis)
Uwaga:
1. Tę część wypełnia wykonawca jedynie wtedy gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na
podstawie art. 22a ust. 1 i 2.
2. W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z art. 22a ust. 1-2 ustawy
Pzp wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia/deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim
zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności.
3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wymaga się na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy pzp złożenia
dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania.
4. Jednocześnie informuje się , w przypadku udostępnienia zasobów przez ten podmiot zgodnie z art.
22a ust. 4: „….w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane….”
3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji
wprowadzania Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
……………………….(miejscowość), dn… …………r.

…………………………………
(podpis)

2

