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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
Zamawiający: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od pod-
miotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezen-
tacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  przy realizacji inwestycji pn. „ Podniesienie jakości świad-
czonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. 
Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku.” nr N-M.ZP/Rb/11/2018 prowadzonego przez NOVUM-
MED Sp. z o.o. w Więcborku oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1),2),4) ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki napraw-

cze: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKO-

NAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powo-

łuję 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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwyko-

nawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, ad-

res, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania                  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



33 
 

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 za-

mawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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          Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od pod-
miotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  repre-
zentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  przy realizacji inwestycji pn. „ Podniesienie jakości świad-
czonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. 
Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku.” nr   N-M.ZP/Rb/11/2018 prowadzonego przez NOVUM-
MED Sp. z o.o. w Więcborku oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wska-

zać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jed-

nostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następują-

cego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wska-

zać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

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 za-

mawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE: 
 

(w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych) 
 

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na: 

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj  przy realizacji inwestycji 
pn. „ Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie 
Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku  nr N-M.ZP/Rb/11/2018 
prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku 
 
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

- należy do grupy kapitałowej1 

lub 

- nie należy do grupy kapitałowej2 
 

 

 

 

 

................................................                          ......................................... 
(miejsce i data wystawienia)                                             (podpis i pieczątka) 
 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy załączyć Listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 
1  przez Grupę kapitałową – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-

mentów (t. jedn. Dz.U. 2015 poz. 184 ze zm.) – należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 
również tego przedsiębiorcę. 

2    nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o  ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. 2015 poz. 184 ze zm. ) z żadnym z wykonawców skła-
dających oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
UWAGA : 
*   wypełnić tylko tą część oświadczenie, która dotyczy Wykonawcy 
 
 
 

 



37 
 

N-M.ZP/Rb/11/2018       Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
Nazwa firmy Wykonawcy1) …………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba Wykonawcy: kod pocztowy: …………………………. miejsco-
wość: ……………..…………………………… 
ulica ………………………………………, nr ………........., wojewódz-
two ………………………………………………… 
REGON................................................, NIP .........................................., nr tele-
fonu …………………, 
nr fax……………………………, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję, adres 
poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać koresponden-
cję: ………………………… 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj  przy realizacji inwestycji 
pn. „ Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie 
Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku.” 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę ryczałtową: 
 
....................................... zł brutto (słownie: ........................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................... zł), 
w tym: 
 
1) opracowanie dokumentacji projektowej - ....................................... zł brutto 
 
(słownie: .........................................................................................................................................zł); 
 
2) wykonanie robót budowlanych - ....................................... zł brutto 
 
(słownie:.......................................................................................................................................... zł); 
 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
 
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.06.2020 r., w tym terminie : 

a) 30 dni  od dnia podpisania Umowy - opracowanie koncepcji, po wcześniejszych 
konsultacjach do zatwierdzenia przez  Zamawiającego, 

b) 4 miesiące – od podpisania Umowy, opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego 
oraz   uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu  
terminu   składania ofert. 
 
__________________________________ 
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać 
dane ustanowionego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 
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4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie Umowy (zał. nr 10 do 
SIWZ). 
 
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, udzielimy 60 m-cy rę-
kojmi za  wady fizyczne i ……….. miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na 
warunkach określonych w § 8 pkt 2 i 3 projektu Umowy (zał. nr 10 do SIWZ). 
 
6. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot zamówienia 
 zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale podwykonawstwa, tj.   
 
 ……………………………………………………………………………………………………, 
 (należy podać firmę podwykonawcy / podwykonawców) 
 w zakresie części zamówienia -    
   
 …………………………………………………………………………….. 
 
7. Oświadczamy, że wadium w kwocie: ................................................... zł (słownie: 
................................................................................................................................................), wnieśli-
śmy dnia ……………….., w formie……………………………………………............................... 
 
Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek ban-
kowy …………………………………………….. …………………………………………………
…….. 
 
8. Oświadczam/y, że jestem mikroprzedsiębiorcą bądź małym/średnim*  przedsiębiorcą   TAK     
NIE 

 
Powyższe dane są wymagane wyłącznie do celów informacyjnych 
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 

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 EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

 
9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia mowy na warunkach w nim zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
Zamawiającego. 

 
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozy-
skałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowa-
niu.* 

 
____________________________ 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wno-
simy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygoto-
wania  i złożenia oferty. 
 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) .......................................................................................................................................... 
2) .......................................................................................................................................... 
3) .......................................................................................................................................... 
4) .......................................................................................................................................... 
5) .......................................................................................................................................... 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej) 

 

…………………………………………, dnia ……………… 

Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofer-
cie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji   i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczest-
nikom postępowania*): 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w 
ofercie (wy-
rażone cy-
frą) 

od 

   

   

 

Uwaga: 

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje tech-
niczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość go-
spodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji 
zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa   w art. 86 ust.4 Pzp, 

***) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa.   

 

 

 

 


