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Zał. nr 4 do SIWZ 

 

FORMULARZ JEDNOLITEGO OŚWIADCZENIA  

 

 

/Pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

 

1. Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz Zamawiającego 

Nazwa i adres: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 

Ul. Reymonta 18 30-059 Kraków 

Tytuł przetargu: „Remont pokrycia dachu budynku Młodzieżowego 

Domu Kultury „Dom Harcerza” z siedzibą 

w Krakowie ul. Reymonta 18” 

Sygnatura sprawy: MDKDH/27-1/17 

 

 

UWAGA: Wszystkie pozostałe informacje w formularzu wypełnia Wykonawca. 
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2.  Informacje dotyczące Wykonawcy 

 

2.1. Informacje na temat Wykonawcy 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa Wykonawcy: [……] 

Numer NIP 

Numer Regon 

Podmiot nieprowadzący 

działalności gospodarczej nr 

PESEL 

[……] 

Adres korespondencyjny: [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do 

kontaktów: 

Osoba lub osoby wyznaczone do 

kontaktów: 

Telefon: 

Adres e-mail 

[……] 

  

KONSORCJUM  

Czy wykonawca bierze udział w 

postępowaniu o udzielenie 

zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami tj. konsorcjum1? 

[   ] Tak 

 

[   ] Nie 

Rodzaj uczestnictwa/ Rola w 

konsorcjum: 

Odpowiedź: 

Jeżeli tak, wymagane jest przez Zamawiającego, aby pozostali uczestnicy konsorcjum 

przedstawili odrębne jednolite oświadczenia. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę 

wykonawcy w grupie (lider, 

odpowiedzialny za określone 

zadania itd.): 

 

b) Proszę wskazać pozostałych 

 

a):[……] 

 

 

 

 

b):[……] 

                                                 
1 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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wykonawców biorących wspólnie 

udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia: 

 

c) W stosownych przypadkach 

nazwa grupy biorącej udział: 

 

 

 

 

 

c):[……] 

 

2.2. Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) 

osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z CEDIG / KRS/ PEŁNOMOCNICTWEM: 

Osoby upoważnione do reprezentowania: Odpowiedź: 

Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem 

urodzenia, jeżeli są wymagane: 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres korespondencyjny: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa 

(jego form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

 

 

2.3. Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów 

Poleganie na zasobach innych podmiotów Odpowiedź: 

Wykonawca może polegać  na zdolności 

innych podmiotów w celu spełnienia 

warunków udziału w postepowaniu z art. 22 

ust. 1b pkt 2 i 3 Pzp.  

Czy Wykonawca zgodnie z art. 22a  ust. 1 

Pzp. będzie polegał w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

 

 

[   ] Tak 

 

[   ] Nie 
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finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów? 

2.4. Informacje dotyczące podwykonawców 

Podwykonawstwo Odpowiedź 

Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom 

trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 

części zamówienia? 

 

Jeżeli tak proszę wskazać wartość %, która 

zostanie zlecona podwykonawcom . 

 

Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić osobom 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia, proszę podać firmy 

podwykonawców. 

[   ] Tak 

 

[   ] Nie 

 

[……] 

 

 

[……] 
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3. Podstawy wykluczenia 

 

3.1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

Informacje ogólne dotyczące Wykonawcy: Odpowiedź: 

 

Podleganie wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp 

 

[   ] Nie podlegam wykluczeniu  

 

[   ] Podlegam wykluczeniu  

 

Informacje ogólne dotyczące podmiotów 

na których zasoby powołuje się 

Wykonawca: 

Odpowiedź: 

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 

na podstawie art. 24 ust. 1 oraz  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

   

[ ] zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  
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4. Warunki udziału w postępowaniu 

Spełnienie wszystkich wymaganych 

warunków udziału w postepowaniu 

Odpowiedź: 

Posiadanie zdolności zawodowej w zakresie 

doświadczenia: wykonanie co najmniej 

dwóch realizacji polegających na: budowie 

budynku, remoncie budynku, budowie dachu 

lub remoncie dachu w kwocie nie mniejszej 

niż 300 000,00 zł brutto każda 

[   ] Spełniam  

 

[   ] Nie spełniam  

Posiadanie zdolności zawodowej w zakresie 

dysponowania osobami: kierownik budowy 

posiadający uprawnienia budowlane 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

[   ] Spełniam  

 

[   ] Nie spełniam 

Sytuacja finansowa i ekonomiczna: 

posiadanie środków finansowych lub 

zdolności kredytowej na kwotę 800 000,00 zł 

oraz posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę 

gwarancyjną w wysokości: 800 000,00 zł 

 

[   ] Spełniam  

 

[   ] Nie spełniam 
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5. Oświadczenie końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w pkt 2 - 5 są 

dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez 

zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów 

potwierdzających w/w informacje. 

 

 

 

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

  

 

 

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

     /czytelny podpis osoby uprawnionej do 

składania  oświadczeń woli w imieniu  

Wykonawcy/ 

 


