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- WZÓR - 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Dowóz dzieci do Zespołu 
Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny,  Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy 
Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2017/2018 -                     
Trasa Nr 6”. 
        

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, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji 

lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określony przez 
Zamawiającego w pkt 5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. posiadamy 
aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób. 

 

 

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

   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

2) Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału 
technicznego Wykonawcy określony przez Zamawiającego w pkt 5.4.1 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. dysponujemy co najmniej 1 (jednym) 
pełnosprawnym autobusem, posiadającym aktualne badania techniczne 
umożliwiającym przewóz łącznie 24 osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi 
dla wszystkich dzieci oraz 1 opiekuna). 

 
 

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

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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3) Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji 
zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia określony 
przez Zamawiającego w pkt 5.4.2 ppkt 1 lit a Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia tj. dysponujemy na trasie: Szczejkowice – Zespół Szkół Specjalnych                     
w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa w Przegędzy co najmniej jednym 
kierowcą autobusu posiadającym odpowiednie do środka transportu prawo jazdy.                           

 

 

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

   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

4) Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji 
zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia określony 
przez Zamawiającego w pkt 5.4.2 ppkt 1 lit b Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia tj. dysponujemy na trasie: Dębieńsko – Zespół Szkół Specjalnych                             
w dzielnicy Leszczyny  – Szkoła Podstawowa Nr 1 w dzielnicy Leszczyny - Szkoła 
Podstawowa w Przegędzy co najmniej jednym kierowcą autobusu posiadającym 
odpowiednie do środka transportu prawo jazdy.                           

 

 

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

   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

5) Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji 
zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia określony 
przez Zamawiającego w pkt 5.4.2 ppkt 2 lit a Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia tj. dysponujemy na trasie: Szczejkowice – Zespół Szkół Specjalnych 
w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa w Przegędzy co najmniej jednym 
opiekunem dzieci. Opiekun dzieci to osoba posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci 
do szkoły i ze szkoły. 

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

(podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

6) Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji 
zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
określony przez Zamawiającego w pkt 5.4.2 ppkt 2 lit b Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia tj. dysponujemy na trasie: Dębieńsko – Zespół Szkół 
Specjalnych w dzielnicy Leszczyny  – Szkoła Podstawowa Nr 1 w dzielnicy 
Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy co najmniej jednym opiekunem 
dzieci. Opiekun dzieci to osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły      
i ze szkoły. 

 
 

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

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Uwaga:  
 
Wykonawca, który nie polega na zdolnościach innych podmiotów składa wszystkie ww. oświadczenia.                                                                                                    
W przeciwnym przypadku Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w pkt 1 natomiast 
oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3,4,5 i 6 składa jeśli go dotyczą.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 
natomiast oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3,4,5 i 6 składa jeśli go dotyczą.  
 

 

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

 
1) Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………………..………………...…… 

……………………………………………………………………………………………....…(*) 
na którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu     
dotyczący potencjału technicznego Wykonawcy określony przez Zamawiającego                          
w pkt 5.4.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. dysponuje co najmniej                             
1 (jednym) pełnosprawnym autobusem, posiadającym aktualne badania 
techniczne umożliwiającym przewóz łącznie 24 osób, bez kierowcy (z miejscami 
siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 1 opiekuna). 

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

(podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

2) Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………..………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………....…(*) 
na którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu     
dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia określony przez Zamawiającego w pkt 5.4.2 ppkt 1 lit a Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. dysponuje na trasie: Szczejkowice – Zespół 
Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa w Przegędzy                     
co najmniej jednym kierowcą autobusu posiadającym odpowiednie do środka 
transportu prawo jazdy.                           

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

(podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 

3) Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………………..………………...…… 
……………………………………………………………………………………………....…(*) 
na którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia określony przez Zamawiającego w pkt 5.4.2 ppkt 1 lit b Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. dysponuje na trasie: Dębieńsko – Zespół Szkół 
Specjalnych w dzielnicy Leszczyny  – Szkoła Podstawowa Nr 1 w dzielnicy 
Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy co najmniej jednym kierowcą 
autobusu posiadającym odpowiednie do środka transportu prawo jazdy.                 
           

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

(podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 
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4) Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………..………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………....…(*) 
na którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu     
dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia określony przez Zamawiającego w pkt 5.4.2 ppkt 2 lit a Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. dysponuje na trasie: Szczejkowice – Zespół 
Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa w Przegędzy co 
najmniej jednym opiekunem dzieci. Opiekun dzieci to osoba posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego 
dojazdu dzieci do szkoły i ze szkoły. 

 

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

(podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
5) Oświadczamy, że następujący podmiot: ……………………………..………………..…… 

…………………………………………………………………………………………....…..(*) 
na którego zdolnościach polegamy spełnia warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia określony przez Zamawiającego w pkt 5.4.2 ppkt 2 lit b Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. dysponuje na trasie: Dębieńsko – Zespół Szkół 
Specjalnych w dzielnicy Leszczyny  – Szkoła Podstawowa Nr 1 w dzielnicy 
Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy co najmniej jednym opiekunem 
dzieci. Opiekun dzieci to osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły      
i ze szkoły. 

 
 
 

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

   przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
Uwaga: Wykonawca, który polega 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 nazwę lub firmę oraz adres lub siedzibę podmiotu lub podmiotów na których sytuacji 
lub zdolnościach polega wykonawca.  
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III. 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) 

 

 
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.  

 


