
Załącznik nr 4

     ..............................................                                                          ............... dn. ....................    
          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach
inwestycji  „Zaprojektuj  i  wybuduj  budynek  D  oraz  E  kompleksu  POSUM  z
przeznaczeniem na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej iPaliatywnej w ramach
realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych „

Oświadczamy, że należymy / nie należymy1 do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 
                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)

1niewłaściwe skreślić



Załącznik nr 5

...................................                                                                  ........ dn. ....................    
   (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Usługę  pełnienia  funkcji
Inżyniera  Kontraktu  w  ramach  Inwestycji  pn.:  „Zaprojektuj  i  wybuduj  budynek  D  oraz  E
kompleksu  POSUM  z  przeznaczeniem  na  Poznańskie  Centrum  Opieki  Senioralnej
i  Paliatywnej w ramach realizacji  programu rozbudowy i  rozwoju Poznańskiego Ośrodka
Specjalistycznych Usług Medycznych”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 
                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24

ust.  5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki  naprawcze:  ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…...

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 
                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)



OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  w  państwie,  w  którym  mam  siedzibę  ……………(podać  państwo)  odrębne  przepisy

wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z

której  można  pobrać  odpis  z  jednego  z  rejestrów  zawodowych  lub  handlowych  prowadzonych  w  państwie

członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia

braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1  PZP oraz  w  celu  potwierdzenia  posiadania

kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej  (jeżeli  Zamawiający  ich  wymagał  w

Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ). 

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy

dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę

oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 
                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną

nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG) nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z

postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 
                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)

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……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 
                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)



Załącznik nr 6

     ..............................................                                                                  ........ dn. ....................    
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

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  na  „Usługę  pełnienia  funkcji
Inżyniera  Kontraktu  w  ramach  Inwestycji  pn.:  "„Zaprojektuj  i  wybuduj  budynek  D oraz  E
kompleksu  POSUM  z  przeznaczeniem  na  Poznańskie  Centrum  Opieki  Senioralnej  i
Paliatywnej  w  ramach  realizacji  programu  rozbudowy  i  rozwoju  Poznańskiego  Ośrodka
Specjalistycznych Usług Medycznych

:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego

w      SIWZ.

……………….…dnia……………                                  ………...............................................................................
                                                                                         (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub
                                                                                                          posiadających pełnomocnictwo)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

 ( jeżeli dotyczy ):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

zamawiającego  w  SIWZ, polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................
                                                                                              (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub
                                                                                                          posiadających pełnomocnictwo)

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……………                              ………...............................................................................
                                                                                                (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub
                                                                                                          posiadających pełnomocnictwo)



Załącznik nr 7

     ..............................................                                                          ............... dn. ....................    
          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Wykaz usług

Na potrzeby postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Usługę  pełnienia  funkcji
Inżyniera  Kontraktu  w  ramach  Inwestycji  pn.:  "Zaprojektuj  i  wybuduj  budynek  D  oraz  E
kompleksu  POSUM  z  przeznaczeniem  na  Poznańskie  Centrum  Opieki  Senioralnej  i
Paliatywnej  w  ramach  realizacji  programu  rozbudowy  i  rozwoju  Poznańskiego  Ośrodka
Specjalistycznych Usług Medycznych

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:                               
                                      

wykonałem(wykonaliśmy)  co  najmniej  jedną  usługę  polegającą  na   pełnieniu  funkcji  Inżyniera
Kontraktu w  zakończonej  inwestycji  nad  budową,  rozbudową  lub  przebudową  obiektów
kubaturowych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  (w  zakresie  budowy,  rozbudowy lub  przebudowy
znajdowały się   min.  2  sale  operacyjne,   ),  w okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem terminu
składania  ofert,  o  wartości  inwestycji  co  najmniej  45  000  000,00  zł  (słownie:  pięć  milionów
złotych)

Wykaz usług

L.p. Przedmiot Wartość Data wykonania Odbiorca

1

2

3

Do wykazu należy załączyć dokumenty/dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie 
usługi  zostały wykonane należycie

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 
                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)



Załącznik nr 8

WYKAZU OSÓB,
skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i
wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Na  potrzeby postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Usługę  pełnienia  funkcji
Inżyniera  Kontraktu  w  ramach  Inwestycji  pn.:  "Zaprojektuj  i  wybuduj  budynek  D  oraz  E
kompleksu  POSUM  z  przeznaczeniem  na  Poznańskie  Centrum  Opieki  Senioralnej  i
Paliatywnej  w  ramach  realizacji  programu  rozbudowy  i  rozwoju  Poznańskiego  Ośrodka
Specjalistycznych Usług Medycznych

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:                               
                                      

dysponujemy następującymi osobami: 

LP.
Kwalifikacje zawodowe,

o których mowa w Rozdz. III.2.2) SIWZ 

Imię i nazwisko
osoby,

która będzie
uczestniczyć w
wykonywaniu
zamówienia

Zakres wykonywanych przez
wskazaną osobę czynności,
doświadczenie zawodowe,
nazwy odbiorców usług,
daty wykonywania usług

Informacja o podstawie
dysponowania osobą

1. W przypadku, gdy Wykonawca
dysponuje wskazaną osobą na
podstawie stosunku prawnego

łączącego go bezpośrednio z tą
osobą należy wpisać:

„dysponowanie bezpośrednie. W
przypadku umowy o pracę

podać wymiar zatrudnienia  ”.

2. Natomiast w przypadku, gdy
wskazana osoba jest udostępniana
przez inny podmiot (podmiot trzeci)

należy wpisać:
„  dysponowanie pośrednie

Inżynier Koordynator/Rezydent

Podać również ilość 
zakończonych kontraktów ……
(min. 1 zakończony kontrakt 
potwierdzający spełnienie 
warunku w postępowaniu (wg. 
Rozdz. III pkt 2 ppkt 2) a)+ 
inne zakończone kontrakty dla 
kryterium oceny ofert) 

dysponowanie………………….

(bezpośrednie / pośrednie)

Inspektor  nadzoru  robót  i
weryfikatorem/koordynatorem
dokumentacji  wielobranżowej
(budowlanej  w  specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,  specjalności
sanitarnej, specjalności elektrycznej)

dysponowanie………………….

(bezpośrednie / pośrednie)

Wielobranżowy  Zespołem  Inspektorów
Nadzoru, w skład którego będą wchodzić:-
Inspektor  branży  budowlano-
konstrukcyjnej,  Inspektor  branży
sanitarnej,  Inspektor  branży  elektrycznej
inspektor branży drogowej

dysponowanie………………….

(bezpośrednie / pośrednie)

dysponowanie………………….

(bezpośrednie / pośrednie)

dysponowanie………………….

(bezpośrednie / pośrednie)

dysponowanie………………….

(bezpośrednie / pośrednie)



dysponowanie………………….

(bezpośrednie / pośrednie

dysponowanie………………….

(bezpośrednie / pośrednie)

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 
                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)



Załącznik nr 9 

Na potrzeby postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Usługę  pełnienia  funkcji
Inżyniera  Kontraktu  w  ramach  Inwestycji  pn.:"Zaprojektuj  i  wybuduj  budynek  D  oraz  E
kompleksu  POSUM  z  przeznaczeniem  na  Poznańskie  Centrum  Opieki  Senioralnej  i
Paliatywnej  w  ramach  realizacji  programu  rozbudowy  i  rozwoju  Poznańskiego  Ośrodka
Specjalistycznych Usług Medycznych 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotu zamówienia, koncepcją funkcjonalną oraz  przeprowadziliśmy
wizję lokalną.

……………….…dnia……………                                                              ………...............................................................................
(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub
posiadających pełnomocnictwo)

Potwierdzenie Zamawiającego

……………….…dnia……………                                                              ………...............................................................................
(podpis i  pieczęć osób wskazanych w SIWZ)


	Załącznik nr 9

