
Załącznik Nr 4 
 

Do Zamawiającego : 
Gmina Zębowice 
Reprezentowana przez Wójta Gminy – Waldemara Czaję 
ul. Izydora Murka 2 
46-048 Zębowice 

 
Postępowanie opublikowano : 
1. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania : 

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 
 

Wykonawca : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

( Nazwa i adres wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

 o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Wymianę nieefektownego źródła ciepła na kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni  

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach” 
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu*: 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2011r Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ) 
 
 
………………………….., dnia …………………… 

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

(podpis osoby uprawnionej) 

 
* - ww. oświadczenie składa również podmiot udostępniający swoje zasoby wykonawcy  oraz 

wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się  o zamówienie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w specyfikacji  warunków zamówienia i dotyczące : 
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej; tj. posiadają środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 150.000 zł, co potwierdzą poprzez złożenie 
oświadczenia wg załącznika Nr 4. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej tj. : 
a)  posiadamy doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wykonaliśmy należycie 
wymianę kotłów grzewczych co najmniej jednego budynku, o wartości robót nie 
mniejszej niż 150 tys. zł brutto,  

b) dysponujemy kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym 
pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności,  

 
Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 2 ppkt. …………………... 

−  korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających* - w załączeniu zobowiązanie 
wg załącznika Nr 5, 

− nie korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających* 
 

 
………………………….., dnia …………………… 

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

(podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
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 …………………… 

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

(podpis osoby uprawnionej) 
 

* - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić 


