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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr 1/RPOWP/ 2020 z dnia 17~08~2O20r,

nazwa adres Wykonawcy

Miejscowość, data

Do zapytania ofertowego nr 1/RPOWP/2020
realiżację trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn.
„Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji
Białostockiej”
OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam co następuje:
1. Nie podlegam wykluczeniu w zwipzku z:
1) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;
2) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
3) prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przez właściciela
(w przypadku osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników
spółki jawnej), partnerów (w przypadku spółki partnerskiej), komplementariuszy (w
przypadku spółki komandytowej oraz Spółki komandytowo-akcyjnej), urzędującego człon ka
organu zarządzającego (w przypadku osób prawnych);
4) sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
5) brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do
wykonania zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej nie
zapewniającej wykonania zamówienia;
6) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
7) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
8) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają
błędy.
Ponadto, nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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spełniam poniższe warunki na poziomie wymagany~przez Zamawiająceąp~odnie z
Qpisem wskazanym w pkt od 1) do 2):
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadam wiedzę i doświadczenie oraz właściwości niezbędne do realizacji zadania,
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie*:
~ Dla części 1: co najmniej 3 zamówień, polegających
na
—

zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o
mocy co najmniej 12 kWp każda (doświadczenie może być w formule
robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;

~

Dla części 2: co najmniej 3 zamówień, polegających
na
zaprojektowaniu,
dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o
mocy co najmniej 12 kWp każda (doświadczenie może być w formule
robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;
~ Dla części 3; co najmniej 3 zamówień, polegających
na
zaprojektowaniu,
dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o
mocy co najmniej 30 kWp każda (doświadczenie może być w formule
robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;
*dopuszcza się wykorzystanie posiadanego doświadczenia do złożenia oferty na więcej niż
jeden z obszarów zamówienia, w przypadku, gdy oferent składa ofertę na więcej aniżeli
jedną część
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Wykonawca musi wskazać po jednej osobie, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu
zamówienia, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

prawem do dysponowania lub dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi
dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa
Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2272 z późn. zm.)wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.;
4) jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zadania,
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