
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

………………………………….. 

miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

(każda ze stron powinna być podpisana) 

  

Wykonawca: 

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

……………………………………………………………………………………………………, 

który składa ofertę w postępowaniu przetargowym, znak: PKS.SA-DA/ZP/14/04/2016/1, na: 

Dostawę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. leasing operacyjny przez okres 5 lat licząc 

od dnia wydania pojazdu zamawiającemu 10 nowych autobusów, 

oświadcza, że spełnia określone SIWZ warunki udziału w tym postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t., ze zm.), a 

mianowicie:  

a.1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b.1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiada lub dysponuje niezbędnym potencjałem 

technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zmówienia,  

c.1) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

a w celu wykazania spełniania tych warunków: 

a.2) nie polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych *, 

b.2) polega na zasobach następujących podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Prawo zamówień publicznych * : 

- ….............................................................................. **, przy czym podmiot ten będzie * / nie będzie * 

brał udziału w realizacji części zamówienia, 

- ….............................................................................. **, przy czym podmiot ten będzie * / nie będzie * 

brał udziału w realizacji części zamówienia, 

- ….............................................................................. **, przy czym podmiot ten będzie * / nie będzie * 

brał udziału w realizacji części zamówienia, 

 

* niepotrzebne skreślić, 

** w przypadku skreślenia pkt a.2) należy w pkt b.2) uzupełnić wykropkowane pole. 

Wykonawca składa na potwierdzenie właściwe dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ (w tym, w przypadku 

jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te 

będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający przedstawia również dokumenty zgodnie z pkt 15 w 

rozdziale VI SIWZ i zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 

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

Wykonawca, pieczęć i podpis osób uprawnionych 

  


