Sygnatura akt 51/19/A
Załącznik nr 2
Zamawiający:
Gdańskie Nieruchomości
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
adres e-mail: nz@nieruchomoscigda.pl
telefon: (58) 320 10 32, 320 02 20,
302 32 82, 320 12 95
fax: (58) 320 82 35

Wykonawca:
……..……………………………………….
(pełna nazwa/firma)

……..……………………………………….
(adres)

……..……………………………………….
(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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.: Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej na terenie Gdańska, prowadzonego przez Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład
Budżetowy, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego i dotyczące:
1. zdolności technicznej tj. dysponuję, co najmniej:
a) w przypadku składania oferty na Zadanie 1*:
 1 koparką o szerokości łyżki minimum 50 cm,
Uwaga: Przez koparkę zamawiający rozumie również koparko-ładowarki, itp.
 1 samochodem specjalnym do czyszczenia kanalizacji, spełniającymi warunki techniczne określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193 poz. 1617),
W przypadku nie posiadania samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji dopuszcza się
posiadanie jednego samochodu do mycia i udrażniania instalacji kanalizacyjnych i jednego samochodu do
odsysania zanieczyszczeń i osadów.
b) przypadku składania oferty na Zadanie 2*:
 1 koparką o szerokości łyżki minimum 50 cm,
Uwaga: Przez koparkę zamawiający rozumie również koparko-ładowarki, itp.
c) w przypadku składania oferty na Zadanie 1 i Zadanie 2*:
 1 koparką o szerokości łyżki minimum 50 cm,
Uwaga: Przez koparkę zamawiający rozumie również koparko-ładowarki, itp.
 1 samochodem specjalnym do czyszczenia kanalizacji, spełniającymi warunki techniczne określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193 poz. 1617),
W przypadku nie posiadania samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji dopuszcza się posiadanie
jednego samochodu do mycia i udrażniania instalacji kanalizacyjnych i jednego samochodu do odsysania
zanieczyszczeń i osadów.
*niepotrzebne skreślić
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2.

zdolności zawodowych tj.:
a) wykonałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:
 przypadku składania oferty na Zadanie 1*: minimum 2 usługi polegające na usuwaniu awarii kanalizacji
sanitarnej wraz z zatorami.
 w przypadku składania oferty Zadanie 2*: minimum 2 usługi polegające na usuwaniu awarii instalacji
wodociągowej.
 w przypadku składania oferty Zadanie 1 i Zadanie 2*: minimum 2 usługi polegające na usuwaniu awarii
kanalizacji sanitarnej wraz zatorami i minimum 2 usługi polegające awarii instalacji wodociągowej.
*niepotrzebne skreślić
b) skieruję do realizacji zamówienia co najmniej:
 w przypadku składania oferty na Zadanie 1*
 1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 1 osobę na stanowisku operatora koparki,
Operator koparki lub maszyny odpowiadającej koparce musi mieć ukończone szkolenie na operatora
danego rodzaju sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z późn. zm.).
 1 osobę na stanowisku kierowcy
Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony musi spełniać
wymagania określone w art. 39 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
 w przypadku składania oferty na Zadanie 2*
 1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 1 osobę na stanowisku operatora koparki,
Operator koparki lub maszyny odpowiadającej koparce musi mieć ukończone szkolenie na operatora
danego rodzaju sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z późn. zm.).
 w przypadku składania oferty na Zadanie 1 i Zadanie 2*
 1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 1 osobę na stanowisku operatora koparki,
Operator koparki lub maszyny odpowiadającej koparce musi mieć ukończone szkolenie na operatora
danego rodzaju sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z późn. zm.).
 1 osobę na stanowisku kierowcy
Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony musi spełniać
wymagania określone w art. 39 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
*niepotrzebne skreślić

…………….……………... dnia ………….……. r.
miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 1 polegam

na zasobach następujących podmiotów:
a)

w zakresie zdolności zawodowych, określonych w punkcie 1).
………………………………..………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę firmy, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

b)

w zakresie zdolności zawodowych, określonych w punkcie 2a).
………………………………..………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę firmy, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

c)

w zakresie zdolności zawodowych, określonych w punkcie 2b).
………………………………..………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę firmy, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

…………………………………………
(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 zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)

3

