
 

*jeśli nie dotyczy, należy skreślić  
**zaznaczyć prawidłowe 

Załącznik nr 3a  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: 

Zakład Wodociągów Kanalizacji  

i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Młyńska 37 

66-200 Świebodzin  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego pn.  

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo-

kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o.” – CZĘŚĆ II, III 

tj.  

Część II – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie miejskiej oczyszczalni 

ścieków na ulicy Młyńskiej w Świebodzinie 

Część III – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji Uzdatniania 

Wody I na ulicy Wodociągowej w Świebodzinie 

I. Wykonawca: 
 

Lp. Nazwa  

1. Adres  

2. NIP  

3. Regon  

4. KRS/CEIDG  

5. Telefon  

6. E-mail  

 

II. Oświadczenia Wykonawcy: 
 

Ja, niżej podpisany ……………………………………….., jako przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony 

do reprezentowania, oświadczam, że: 

a) spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, zdolności technicznej i zawodowej w zakresie: doświadczenie i osób skierowanych 



 

*jeśli nie dotyczy, należy skreślić  
**zaznaczyć prawidłowe 

do realizacji zamówienia/części zamówienia, szczegółowo określone w pkt. 8.2 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

…………………………………….  ……………………………………………………………………………………… 
miejscowość, data    pieczątka podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej 

 

III. Zdolność innych podmiotów*: 
 

a) Oświadczam, że podmioty wymienione w punkcie VI lit. a formularza oferty, na 

zdolnościach których polegamy w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej**,  technicznej i zawodowej 

w zakresie doświadczenia** oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia/części 

zamówienia**: 

• spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej**, zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia** oraz osób 

skierowanych do realizacji zamówienia/części zamówienia**, 

 

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

 miejscowość, data    pieczątka podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej 

 

IV. Oświadczenie: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje wskazane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

oraz zgodne ze stanem faktycznym i zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu powyższych 

informacji.  

 

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

 miejscowość, data                   pieczątka podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej 

  



 

*jeśli nie dotyczy, należy skreślić  
**zaznaczyć prawidłowe 

Załącznik nr 3b  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: 

Zakład Wodociągów Kanalizacji  

i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Młyńska 37 

66-200 Świebodzin  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego pn.  

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo-

kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o.” – CZĘŚĆ II, III 

tj.  

Część II – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie miejskiej oczyszczalni 

ścieków na ulicy Młyńskiej w Świebodzinie 

Część III – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji Uzdatniania 

Wody I na ulicy Wodociągowej w Świebodzinie 

I. Wykonawca:   
 

Lp. Nazwa  

1. Adres  

2. NIP  

3. Regon  

4. KRS/CEIDG  

5. Telefon  

6. E-mail  

II. Oświadczenia Wykonawcy: 
Ja, niżej podpisany ……………………………………….., jako przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony 

do reprezentowania, oświadczam, że: 

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 

z zapisami pkt. 8.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

…………………………………….  ……………………………………………………………………………………… 
miejscowość, data    pieczątka podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej 

 



 

*jeśli nie dotyczy, należy skreślić  
**zaznaczyć prawidłowe 

 

III. Zdolność innych podmiotów*: 
 

b) Oświadczam, że podmioty wymienione w punkcie VI lit. a formularza oferty, na 

zdolnościach których polegamy w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej**, technicznej 

i zawodowej w zakresie doświadczenia** oraz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia/części zamówienia**: 

• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

zgodnie z zapisami pkt. 8.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

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

 miejscowość, data    pieczątka podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej 

 

IV. Podwykonawca: 
 

a) Oświadczam, że podmioty wymienione w punkcie VI lit. c formularza oferty nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami pkt. 8.1 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

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

 miejscowość, data                   pieczątka podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej 

V.  Oświadczenie: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje wskazane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

oraz zgodne ze stanem faktycznym i zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu powyższych 

informacji.  

 

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

 miejscowość, data                   pieczątka podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej 

 


