
 

Załącznik 3.1. do SIWZ  

Uwaga: Składa ka żdy wykonawca wraz z ofert ą 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o brak u 

podstaw do wykluczenia z udziału w post ępowaniu  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

"________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________".  

 

nr postępowania: __________________________________ 

prowadzonym przez: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-22 p.z.p. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

p.z.p. 

___________________________ dnia ______________________ 2017 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 



podstawie art. ................................... P.z.p1. (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) 

p.z.p.). 

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

p.z.p. ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________ dnia ______________________ 2017 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA 2: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

___________________________ dnia ______________________ 2017 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

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 

                                                 
1  Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku 
pozostawić nie wypełnione lub przekreślić. 
2   Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić 
niewypełnione lub przekreślić. 



zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

___________________________ dnia ______________________ 2017 r. 

 

 



 

 

Załącznik 3.2 do SIWZ  

Uwaga: Składa ka żdy wykonawca wraz z ofert ą 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o speł nieniu 

warunków udziału w post ępowaniu  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

"________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________".  

 

nr postępowania: _____________________________ 

prowadzonym przez: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego pkt 6 

SIWZ. 

___________________________ dnia ______________________ 2017 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 3: 

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

przez Zamawiającego w pkt 6 __________4 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

w następującym zakresie: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

___________________________ dnia ______________________ 2017 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

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.  

___________________________ dnia ______________________ 2017 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

                                                 
3  Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić. 
4  Wypełnia wykonawca, wskazując w ten sposób w którym zakresie posługuje się potencjałem podmiotu trzeciego.  



 

Załącznik 3.3 do SIWZ  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb ędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 5 

 
W imieniu:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

"_____________________________________________________________________________" 

Równocześnie oświadczam: 

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie6: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                 
5  Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające: 
 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 2) sposob wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  
 4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których 
wskazane zdolności dotyczą 
6  Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby. 



2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4) będę realizował nw roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące 

się do warunków udziału, na których polega Wykonawca : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________ dnia ______________________ 2017 r. 

.................................., dnia .................................... ..........................................................................

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do 

reprezentacji Podmiotu) 

 



 

Załącznik 3.4. do SIWZ  

Oświadczenia nie nale ży składa ć wraz z ofert ą. Oświadczenie nale ży zło żyć w terminie 3 dni 

od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie in formacji podawanych podczas sesji 

otwarcia ofert  

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 p kt 23 

p.z.p.  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 
Na potrzeby postępowania nr …………………………………… 
 o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

"________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________".  

 
prowadzonego przez Gminę Branice, oświadczam, że w/w wykonawca  
(*właściwe zaznaczyć): 
 

 - nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu* 
 
 - należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*: 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

.....   

 

 

.................................., dnia ...................... ...................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
 



 Załącznik nr 3.5 do SIWZ  
WZÓR  

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice” 

 
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego………………………………. 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY:  
Gmina Branice 
ul. Słowackiego 3 
48-140 Branice 
fax: 77 48 68 230 
email: ug@branice.pl 
 
2. WYKONAWCA:  

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
L.p
. 
 

Nazwa Wykonawcy(ów) 
 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 

 
 

  

 
Oświadczam(y), że: 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
Lp. nazwa 

zamówienia 
i miejsce jego 

wykonania  

opis 
przedmiotu 

zamówienia z 
podaniem 
rodzaju 

wykonanych 
robót 

budowlanych 

wartość 
(brutto) 
roboty 

data 
wykonania 

(zakończenia
) 

(dd/mm/rrrr) 

Zamawiający 
(nazwa, adres) 

      
      
 
przez opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót budowlanych, 
Zamawiający rozumie określenie, czego dotyczyło dane zamówienie (opisane w sposób 
umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy dana robota budowlana potwierdza spełnienie 
przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu). 
 
Wykonawca załącza również dowody/poświadczenia dotyczące najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  
 
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 i data      Podpisy osób upoważnionych 
 
…………………..      ……………………………….. 

    
 
 
 
 

 
 


