Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak TI.271.3.2019.MM

Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) z innymi
wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu na*
„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta
Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Oświadczamy, że
- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, nie
należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).**
- należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.), z
następującym/-i Wykonawcą/-ami , którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu:**
1. …………..,
2. …………..,

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.........................., dnia ....................
Miejscowość

...................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy

* w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone
przez każdy podmiot oddzielnie,
** - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Znak TI.271.3.2019.MM
W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności
przedstawiając
oryginał
zobowiązania
tych
podmiotów,
potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Z O B O W I Ą Z A N I E P O D M I O T U*
Ja niżej podpisany ………………………… będąc upoważnionym do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba podmiotu)

o ś w i a d c z a m, że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22 a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
ze zm.), odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....……………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

do dyspozycji zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, polegające na
udostępnieniu ………………………………………, przedstawione w załączonym
wykazie ……….. na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia publicznego
1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu ………………………….
2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu
zamówienia………………………………………………………………………...
3)charakter
stosunku,
jaki
będzie
łączył
Wykonawcę
z
innym
podmiotem ……………………………
i
okres
udziału
innego
podmiotu
przy
wykonywaniu
4)zakres
zamówienia……………………………
.........................., dnia ....................
Miejscowość

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

Podpis osoby (osób) upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy
*- w przypadku nie wypełnienia lub nie wykreślenia treści zobowiązania, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów.
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