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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

Dot. „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku 

powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

I.   INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY: 

Identyfikacja Wykonawcy: 
Odpowiedź: 

Pełna nazwa Wykonawcy:   ………………………..…………….  

  ………………………..……………. 

Adres pocztowy:  

Adres do korespondencji: 

 …………….…………..…………..… 

 ………………………..……………. 

KRS / CEiDG  ………………..……………………… 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę     

podać inny krajowy numer identyfikacyjny,                     

jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. 

 …………….……….……………….  

  ……………………..……………….  

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

………………..……………………… 

………………..……………………… 

……………..………………………… 

………………..……………………… 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź 

małym lub średnim przedsiębiorstwem ? 2) 

  [  ] Tak                         [  ] Nie 

2)   Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):   
- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 
- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 
- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EURO 
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II.  OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

A. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

B.    DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie §17 Regulamin 

Udzielania Zamówień obowiązujący w ZWIK sp. z o.o. w Mikołajkach z dnia 30.08.2016r. 

 

 

C.  INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

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

określonych przez zamawiającego w treści SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów 

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

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

w następującym zakresie: 

……………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot - podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu). 

 

D.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

E.  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 ………….……. r. 

………………………….………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób 

uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

Oświadczam, iż na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wywóz i 

zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w 

Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach”, prowadzonego przez Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach przy ul 

Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki 

 

................................................................................................ 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oddaje do dyspozycji: 

............................................................................................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 

niezbędne zasoby tj. 

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

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

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

 

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………….………….……… 
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 
 

Dot.:  „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i 

piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach”. 

 

Formularz wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wywóz i 

zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w 

Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach”  

w imieniu Wykonawcy: 

.......................................................................................................................... 

/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/ 

oświadczam, że: 

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Pzp, co wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.*) 

- należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, 

co następujący wykonawcy, którzy złożyli  ofertę w niniejszym postepowaniu *): 

Lp Nazwa  Adres 

1.   

2.   

   

   

*) niepotrzebne skreślić 

_________________ dnia __ __ ____ roku 

                                                                          .......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy  

POUCZENIE :  

Niniejsze „Oświadczenie" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, „Oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej" składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG składany w postępowaniu 

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku 

powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

 

Lp. 
Opis przedmiotu 

zamówienia 

Wartość 

zadania brutto 

Termin 

realizacji 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

     

 

 
Należy wpisać co najmniej jedno zamówienie  obejmujące usługę polegająca na wywozie i zagospodarowaniu 

przedmiotu  adekwatnego do niniejszego zamówienia w skali min. 800 Mg/rok. 

 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………….…………………………….. 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób 

uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ NACZEP JAKIKI DYSPONUJE WYKONAWCA składany w postępowaniu 
„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku 

powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

 

 

Lp. Opis pojazdu 
Parametry techniczne 

(tonaż załadunkowy) 
Podstawa dysponowania 

    

 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………….………………………….. 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób 

uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 


