
WZÓR OŚWIADCZENIA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art.22 ust.1 pkt.1-3 ustawy Pzp

UWAGA!!
Wypełnia i podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( wykonawców,
którzy złożyli ofertę wspólną – konsorcjum), dokument podpisują wszyscy członkowie
konsorcjum lub podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą:
        Budowa i dostawa statku ratowniczego I kat. typu SAR-3000/III,
        znak postępowania: NZ-RO/WM/II/PO/07/09

Wykonawca / Wykonawcy: ………………………………………..……
                                                                        / pieczątka/ki adresowa/we/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH

W ART. 22 UST. 1 PKT.1-3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu ograniczonego , pod nazwą: Budowa i dostawa statku ratowniczego I kat.
typu SAR-3000/III, znak postępowania: NZ-RO/WM/II/PO/07/09 ,
oświadczam/oświadczamy /*, że  spełniam/ spełniamy* wszystkie warunki udziału w
postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zapisach zawartych w art.
22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.  zm, ostatnia zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 91,
poz.742).

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

*/ niepotrzebne skreślić

Wyciąg z ustawy Pzp : „Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;”



WZÓR OŚWIADCZENIA
                                                                                                                                               o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu
                                                                                                                                                     określonych w art.22 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp

UWAGA!!
Wypełnia i podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( wykonawców,
którzy złożyli ofertę wspólną – konsorcjum), dokument składa każdy z członków konsorcjum we
własnym imieniu.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą:
Budowa i dostawa statku ratowniczego kat. I typu SAR-3000/III,

        znak postępowania NZ-RO/WM/II/PO/07/09

Wykonawca / Wykonawcy: ………………………………………..……
                                                                        / pieczątka/ki adresowa/we/

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 22 UST.1 PKT. 4
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu ograniczonego, pod nazwą: Budowa i dostawa statku ratowniczego kat.I
typu SAR-3000/III, znak postępowania: NZ-RO/WM/II/PO/07/09 , oświadczam/my
że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn zm, ostatnia zm.: Dz. U. z 2009 r.
Nr 91, poz.742):

nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*/ niepotrzebne skreślić

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



WZÓR Wykazu wykonanych usług uwzględniający zmiany
warunków udziału opublikowane w Ogłoszeniu 2009/S 206-295278

……………………………………..

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą:
Budowa i dostawa statku ratowniczego kategorii I typu SAR-3000/III.

        Znak postępowania: NZ-RO/WM/II/PO/07/09

Wykaz wykonanych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zbliżonych
do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia

Przedmiot usługi
z określeniem
długości, mocy

nominalnej napędu i
prędkości

maksymalnej

Odbiorca(firma, adres,)

Wartość
wg umowy

brutto

Data
rozpoczęcia i

data
zakończenia

budowy

Załączony dokument
potwierdzający

należyte wykonanie

1 2 3 4 5

UWAGA! Za parametry zbliżone do jednostki będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna
wybudowanie lub przebudowanie jednostki technicznej (statku) z napędem mechanicznym o długości powyżej
24 m typu: statek ratowniczy, statek specjalistyczny, holownik (typy statków według  definicji i określeń
Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich Polskiego Rejestru Statków, część I – Zasady Klasyfikacji).
Pod pojęciem przebudowy jednostki technicznej (statku) z napędem mechanicznym Zamawiający rozumie
wykonanie prac na jednostce o długości powyżej 24 m typu: statek ratowniczy, statek specjalistyczny, holownik,
obejmujących: prace kadłubowe i maszynowe związane z modernizacją kadłuba i modernizacją siłowni łącznie z
wymianą silników głównych.
Dla potwierdzenia , że usługi zostały wykonane należycie wykonawca załącza certyfikaty statków lub karty
bezpieczeństwa lub świadectwa klasy wybudowanych jednostek technicznych lub inne dokumenty z
których wynika, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



WZÓR WNIOSKU
W N I O S E K

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

pod nazwą:

Budowa i dostawa statku ratowniczego kategorii I typu SAR-3000/III.

Znak postępowania: NZ-RO/WM/II/PO/07/09
W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym opublikowanym w Suplemencie do
Dziennika Unii Europejskiej:
Nr 2009/S 187-269576 z dnia 29.09.2009 i Nr 2009/S 206-295278 z dnia 24.10.2009

Ja/My (imię i nazwisko)………………………………………………………………………..
jako upoważniony/nieni przedstawiciel/le firmy: (podać nazwę i adres) ……………………
……............................................................................................................................................

nr faksu do korespondencji: …………………………

działając w imieniu firmy/ firm*……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Składam/y *  niniejszy wniosek i jednocześnie oświadczam/y , że:

1. zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
2. spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
3. pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do wniosku

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania wniosków
( art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny- Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm),

4. załącznikami do niniejszego wniosku są:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………..………………………………………….
……………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

Wniosek nasz wraz z załącznikami zawiera …….. kolejno ponumerowanych stron.

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

*)- w przypadku składania wniosku indywidualnie ( przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę
firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania wniosku wspólnego- należy podać
nazwy i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .
Pouczenie:
Art. 297. Kodeksu karnego:
§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego….. zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania …zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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