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ZSCL – szkoła XXI wieku 
Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna 
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

 
- WZÓR - 

 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Przebudowa i remont 
pracowni gastronomicznej do praktycznej nauki zawodu”. 
    

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
     

składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
           Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) 
      
                                                                                                                                                                                                                       
 ....................................................... 
                                                                                                                              (miejscowość i data) 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................... 

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

NIP: ........................................................................... 
Tel: ............................................................................ 
Faks: ......................................................................... 
E-mail: ………………………………………………….. 

  
    

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY     
 

1) Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji 
zawodowych osób skierowanych przez nas do realizacji zamówienia określony przez 
Zamawiającego w pkt 5.2 ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                   
tj. dysponujemy co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności: 
 

       …………………………….………………..………………………………………………….(*)     
      oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu 

Zawodowego, którą skierujemy do realizacji zamówienia. 
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    ......................................................... 
(podpis upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

2) Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji 
zawodowych osób skierowanych przez nas do realizacji zamówienia określony przez 
Zamawiającego w pkt 5.2 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                   
tj. dysponujemy co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności: 
 

       …………………………….………………..………………………………………………….(*)                                
 

 oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu 
Zawodowego, którą skierujemy do realizacji zamówienia. 

  
 

    ......................................................... 
(podpis upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
    

3) Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji 
zawodowych osób skierowanych przez nas do realizacji zamówienia określony przez 
Zamawiającego w pkt 5.2 ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                   
tj. dysponujemy co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności: 
 

       …………………………….………………..………………………………………………….(*)                                
 

 oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu 
Zawodowego, którą skierujemy do realizacji zamówienia. 

  
 

    ......................................................... 
(podpis upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
Uwaga: Wykonawca, który nie polega zdolnościach innych podmiotów składa oświadczenia,                        
o których mowa w pkt 1, 2 i 3. W przeciwnym przypadku Wykonawca składa tylko takie oświadczenie, 
które go dotyczy. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa tylko takie oświadczenie, które go dotyczy. 
 
(*) należy podać jakie uprawnienia posiada osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, czyli odpowiednio: 

1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, lub 
2) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergertycznych bez ograniczeń, lub 
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3) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń                          
w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- lub równoważne im uprawnienia, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. 

 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH 
POLEGA WYKONAWCA: 

 

1) Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………………..………………...…… 
 
………………………………………………………………………………………………...(**) 
na którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia określony przez 
Zamawiającego w pkt 5.2 ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                               
tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności: 

 

       …………………………….………………..……………………………….…………….….(*),                                  
 

 oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu 
Zawodowego, którą skieruje do realizacji zamówienia. 

 
 

        ........................................................ 
(podpis upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

2) Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………………..………………...…… 
 
………………………………………………………………………………………………...(**) 
na którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia określony przez 
Zamawiającego w pkt 5.2 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                                  
tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności: 
 

      …………………………….………………..…………………………………………..….….(*),                                  
 

oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu 

Zawodowego, którą skieruje do realizacji zamówienia, 
             
        ........................................................ 

(podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
 



ałącznik Nr 3 

 
 

4 

3) Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………………..………………...…… 
 
………………………………………………………………………………………………...(**) 
na którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia określony przez 
Zamawiającego w pkt 5.2 ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                                  
tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności: 
 

      …………………………….………………..…………………………………………..….….(*),                                  
 

oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu 

Zawodowego, którą skieruje do realizacji zamówienia, 
 
 

        ........................................................ 
(podpis upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

  
Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa oświadczenia, o których 
mowa w pkt II, tylko w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczą. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na 
zdolnościach innych podmiotów, oświadczenia, o których mowa w pkt II, w zakresie w jakim tych 
podmiotów dotyczą, składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 
(*) należy podać jakie uprawnienia posiada osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, czyli odpowiednio : 

1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, lub 
2) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergertycznych bez ograniczeń, lub 
3) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń                          
w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- lub równoważne im uprawnienia, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. 
 

(**) uzupełnić. 

 
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 
 

Oświadczam/y, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne                                         
z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
                                                          

......................................................... 
    (podpis upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Uwaga: Każdy Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt III, z zastrzeżeniem, że                               
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt III każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie. 

 


