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Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A. 

  41-506 Chorzów 

  ul. Inwalidzka 5 

  telefon 32 246-60-61 (64/65), faks 32 251-00-96 

www.tram-silesia.pl 

  e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

  Godziny urzędowania: 7
00

-15
00 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania 

ustawy Pzp prowadzone jest w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie internetowej 

zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.  

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przegląd i konserwacja układu klimatyzacji w tramwajach w ilości 62 sztuk: 

 116Nd w ilości 17 sztuk. Klimatyzatory firmy HAGENUK 

 105N2K w ilości 6 sztuk. Klimatyzatory firmy VEBASTO 

 105N-HF w ilości 15 sztuk. Klimatyzatory firmy VEBASTO 

 2012N w ilości 24 sztuk. Klimatyzatory firmy KONWECTA 

                       
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert  

częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia – 22.06.2015r 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  

 

1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do SIWZ,  

b) załączyli wymagane dokumenty, 

c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

stwierdzeniem:  „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach 

i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 4. 

3. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego           

wykluczeni. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

 

 

http://www.tram-silesia.pl/
mailto:przetargi@tram-silesia.pl
http://www.tram-silesia.pl/
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ROZDZIAŁ 4 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

 

1. Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

c) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3. 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do 

podpisania oferty (zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

 

ROZDZIAŁ 5 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Każdy z Wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do 

oferty:  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert oraz oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 SIWZ). Pozostałe 

dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

 

1. Postępowanie  prowadzone jest w języku polskim. 

2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

 faksem na numer: faks 32 251-00-96 

 drogą elektroniczną na adres: przetargi@tram-silesia.pl 

a następnie oryginały pocztą na adres: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5,  

41-506 Chorzów. 

3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej 

Wykonawcy. 

 

 

 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl
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4. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej 

faksem lub drogą elektroniczną. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem  

nieważności w formie pisemnej. 

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 a) Jerzy Ziębiec  – tel. 032 256 36 61 wew 270 w godzinach 8
00 

do 14
00 

        b) Marek Włóczyk – tel. 032 256 36 61 wew 267 w godzinach 8
00 

do 14
00 

  

ROZDZIAŁ 7 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ 8 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc 

od dnia składania ofert włącznie. 

 

 

ROZDZIAŁ 9 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszej SIWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej 

odrzucenie. 

5. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz ofertowy” – załącznik nr 2 wraz  

z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami tj.: 

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ, 

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, z którego powinien 

wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

sektorowego. 

c) stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 
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6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym 

do prowadzenia działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

7. Dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy 

Wykonawcy, należy wpisać: „nie dotyczy”. 

9. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny być zaparafowane przez osobę 

upoważnioną do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

10. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk 

„Formularz ofertowy” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

11. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową 

Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, na adres 

Zamawiającego: 

Tramwaje Śląskie S.A. 

Rejon 2 Katowice 

ul. 1 Maja 152 

40-237 Katowice 

i oznaczonej:  Przetarg pisemny –  nr sprawy: R-2/  318 / 2015 

Nie otwierać przed: 15.05.2015r. godz. 13
3O 

Nieoznakowana koperta w wyżej wymieniony sposób może zostać otwarta przed 

terminem otwarcia ofert. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

14. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę każdej 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 

15. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

16. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy. W celu 

potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 

oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 

stosowne pełnomocnictwo). 

17. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty, w tym m.in. dokonał wizji lokalnej w terenie.  

 

ROZDZIAŁ 10 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2015r. o godz. 13
00 

2. Ofertę należy przesłać na adres: 
     Tramwaje Śląskie S.A. Rejon 2 Katowice, ul. 1 Mają 152 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania. 
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4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.05.2015 r. o godz. 13
30 

w Tramwajach Śląskich S.A. 

Rejon Nr 2 Katowice, ul. 1 Mają 152 w biurze Kierownika Zajezdni. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda  

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także  

informacje dotyczące ceny. 

7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy       

złożyli oferty, o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 

  

ROZDZIAŁ 11 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego i określenia w 

nim ceny za przedmiot zamówienia.   

2. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

3. Cena określona przez Wykonawcę ustalona zostanie na okres ważności realizacji 

przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała zmianie. 

4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w wartości brutto w ujęciu liczbowym 

i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto. 

5. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do 

zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej 

ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego 

zastosowania. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

 

ROZDZIAŁ 12 

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 

1. Kryterium oceny ofert będzie wyłącznie cena.  
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2. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą tj.  

z najniższą ceną. 

3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,            

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

ROZDZIAŁ 13 

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o wynikach przetargu. 

 

 

ROZDZIAŁ 14 

INFORMACJE   DOTYCZĄCE   WALUT   OBCYCH,   W   JAKICH   MOGĄ   BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

 

ROZDZIAŁ 15 

INNE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 

przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

3. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1 . 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3. 

 

 

Katowice, dnia  14.04.2015r 

  

  

                       

   
                                                                                                                                             

p.o KIEROWNIK 

                                                                                                                   REJONU NR2 KATOWICE 

 

                  Marek Kilijański 
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Załącznik nr 1 

 
 

 

 

 PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   
 

 

Przegląd, konserwacja układu klimatyzacji w tramwajach  

w ilości 62 sztuk. 

 

 

Zakres prac: 

 

1)  Przegląd obudowy części zewnętrznej i wewnętrznej urządzenia 

2)  Przegląd połączeń elektrycznych 

3)  Sprawdzenie ciśnienia pracy 

4)  Czyszczenie filtrów 

5)  Czyszczenie skraplacza 

6)  Czyszczenie parownika 

7)  Sprawdzenie układu odprowadzania skroplin, w zależności od potrzeb, ddooppeełłnniieenniiee  

cczzyynnnniikkaa  cchhłłooddnniicczzeeggoo    

88))    SSpprraawwddzzeenniiee,,  cczzyysszzcczzeenniiee  ii  ddeezzyynnffeekkccjjaa  kkaannaałłóóww  wwlloottoowwyycchh  ii  wwyylloottoowwyycchh  ww  kkaabbiinniiee  

mmoottoorrnniicczzeeggoo  

99))    Protokołu wykonania przeglądu, który winien zawierać: 

1. Data wykonania przeglądu 

2. Numer wagonu 

3. Numer fabryczny sprawdzonego urządzenia 

4. Zalecenia wynikające z przeglądu dotyczące usunięcia stwierdzonych usterek,   

wykonania ewentualnych napraw, wymiany części itp. 

  

  

WWaaggoonnyy  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ssppeeccyyffiikkęę  kkoommuunniikkaaccyyjjnnąą  ddoo  ww//ww  pprraacc  bbęęddąą  ppooddssttaawwiioonnee  ww  ::    

TTrraammwwaajjee  ŚŚlląąsskkiiee  SS..AA..  KKaattoowwiiccee  uull..  11--ggoo  MMaajjaa  115522    

aa))  ww  ggooddzziinnaacchh  oodd  1177..0000  ddoo  0055..0000  ww  ddnniiaacchh  zz  ppiiąąttkkuu  nnaa  wwoollnnąą  ssoobboottęę  oorraazz  zz  wwoollnneejj  ssoobboottyy  nnaa  

nniieeddzziieellęę    

bb))  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  zzaaiissttnniieenniiaa  nniieepprrzzeewwiiddzziiaannyycchh  ookkoolliicczznnoośśccii  uunniieemmoożżlliiwwiiaajjąąccyycchh  wwyykkoonnaanniiee  

ww//ww  pprraacc  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  mmoożżlliiwwoośśćć  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa  iicchh  ww  kkoolleejjnnyy  wweeeekkeenndd  ,,  ww  ddnniiaacchh    

ii  ggooddzziinnaacchh  jjaakk  wwyyżżeejj..  

cc))  KKaażżddoorraazzoowwoo  ppoo  wwyykkoonnaanniiuu  uussłłuuggii  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyymm  wwaaggoonniiee,,  wwiinniieenn  bbyyćć  ssppoorrzząąddzzoonnyy  

pprroottookkóółł  ooddbbiioorruu..  
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na przegląd i konserwację układu 

klimatyzacji w tramwajach w ilości 62 sztuk składam/y niniejszą ofertę:  

 

Nr sprawy: R-2 /318/ 2015 

 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia na kwotę: 

 

 

wartość netto ………………..  (słownie: ….........................................................................) 

podatek  VAT  ………………  (słownie: .............................................................................) 

wartość  brutto ……………....  (słownie: .............................................................................) 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ  

tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że udzielam ………*) miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia.   

6. Oświadczam, że wykonany przedmiot zamówienia będzie spełniał wymogi zawarte  

w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Całość oferty składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

 

 

 

 

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

          Miejscowość i data      Podpisano 

         (przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

( dotyczy całego podmiotu i osób upoważnionych do składania oświadczeń woli ) 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................. 

Adres wykonawcy .................................................................................................................. 

Numer telefonu ...................................................................................................................... 

Numer faksu ........................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej ................................................................................................... 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie 

wymogami właściwej ustawy, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

oraz oświadczam/y, że: 

 nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

 nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne, 

 nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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, 

 nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w tym celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  

 

 

 

 

Podpisano 

(przedstawiciel/e wykonawcy ) 

 

 


