
Załącznik nr 3 do IWZ 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

UWAGA! Należy wypełnić i podpisać wszystkie 4 oświadczenia. Dokument ma 3 strony!  

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że ubiegając się o udzielenie zamówienia na wykonanie  

„usługi całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie 

przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń 

organizowanych przez Nowy Teatr” 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV 

ust. 1 pkt 1-5 IWZ, tj: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

      oraz 

 

4)  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 2 lub 4 ustawy Pzp, a ponadto nie podlega 

wykluczeniu ze względu na to, że Zamawiający wypowiedział wcześniejszą 

umowę zawartą z Wykonawcą z powodu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z tej umowy. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA! Brak skreślenia będzie rozumiany przez Zamawiającego jako złożenie przez 

Wykonawcę oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

 

                  

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

........................, dn..........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Uwaga: 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe 

oświadczenie na niniejszym wzorze składa każdy wykonawca w zakresie pkt. 4, zaś 

pełnomocnik w zakresie pkt. 1 - 3 co do wszystkich wykonawców łącznie. 



2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale IV ust. 1 pkt 1-5 IWZ, polega 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………. .………………………………………………………………………………,  

w następującym zakresie:  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

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

…………………………………………………………………….……………………………(

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z 

IWZ. 

 

 

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

      ........................, dn. .........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Wykonawca oświadcza, że następujący podwykonawcy, niebędący podmiotami, na których 

zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z 

IWZ. 

 

 

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

      ........................, dn. .........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Wykonawca 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. 

 

 

 

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

      ........................, dn. .........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 


