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OSWIADCZENIE

o spelnieniu pnzez Wykonawc^ warunkow udzia^u w Post^powaniu zakupowym

oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zgodnie z wymogami Zamawiajqcego okreslonymi w SIWZ dotyczqcymi ztozenia oferty w Post?powaniu zakupowym

nr BTC/FH/2614/660/2019/P pn.: ,,Swiadczenie us^ug przewozu gipsu"

Ja/my nizej podpisany/i

dziafajqc w imieniu i na rzecz nazwa/firma do^adny adres Wykonawcy

OSWIADCZAMY, ZE:

1. Spetniamy warunki udziatu w Post^-powaniu zakupowym, tj.:

^ posiadamy niezb^dnq wledz^ i doswiadczenie (w tym doswiadczenie w poruszaniu si? ci^zarowkami o dmc 40 ton)

oraz potencjaf techniczny (jestesmy wtascicielami, bqdz posiadamy prawo do dysponowania zestawami ci^zarowymi

na podstawie umowy bqdz umowy pnzedwst^pnej leasingu, najmu, dzierzawy), a takze dysponujemy osobami

zdolnymi do wykonania Zakupu,

^ posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich

uprawnieh, w tym posiadamy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego (,,Licencj$

nawykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy"),

^ znajdujemy si^ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajqcej wykonanie Zakupu, , tj. zobowiqzujemy si$

posiadac przez caly okres obowiqzywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tyt. prowadzonej

dziatalnosci lub posiadanego mienia na sum^ nie nizszq niz 300 000,00 z.\ (sfownie: trzysta tysi?cy ztotych).

2. Zapoznalismy si^ z warunkami niniejszego Post^powania zakupowego przewidzianymi w SIWZ oraz w PROC 77513/D

Procedura " Zakupy w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. a takze z Istotnymi Postanowieniamj Umowy stanowiqcymi Zatqcznik nr 3

do SIWZ wraz z modyfikacjami ogtoszonymi na stronie: http://betrans.Dl/przefarai (dotyczy przypadkow modyfikaqi SIWZ

lub IPU przez Zamawiajqcego) oraz Dobrymi Praktykami Zakupowymi i Kodeksem post^powania dla Partnerow

Biznesowych Spotek GK PGE dost^pnymi na ww. stronie i pRyJmujemy je bez zastrzezeh i zobowiqzujemy si?,

ze b?dziemy przestrzegac wszystkich obowiqzujqcych przepisow prawa oraz postanowieh ww. dokumentow.

Ponadto oswiadczamv, ze:

^^ L
°!^Z/€^Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^

Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel; + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzib^w Bogatyni
ul, Trsnsportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel; +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibciw Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt;. 98, tel, +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sc|d Rejonowy dla t-odzi-Srodmiescia w Lodzj, XX Wydziat Krajovvego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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3. Nie spetniamy przestanek wykluczenia z post?powania*)/ spetniamy nast^pujqce przestanki wykluczenia

z post^powania*}:

a*) wykonalismy nienalezycie/ nie wykonalismy umowy zawartej przez Zamawiajqcego tub inne Spolki z GK PGE,

b*) wszcz^to w stosunku do nas post^powanie upadtosciowe*)/ ogtoszono w stosunku do nas upadfosc*)/ otwarto

w stosunku do nas likwidacj^*),

c*) nie dajemy r^kojmi nalezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko nam/czfonkom organow spotki

Wykonawcy*) post^powanie o popelnienie przest^pstwa w zwiqzku z prowadzonq dziatalnosciq gospodarczq,

d*) urz^dujqcego cztonka organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spoteejawnej lub partnerskie] albo

komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta skazano za przest?pstwo:

• o ktorym mowa w art. 165a, art, 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270

309 ustawyzdnia 6.06.1997 kodeks karnylubart.46lubart.48 ustawyz dnia25.06.2010 r. o sporcie;

• o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowawart. 115 § 20 ustawyz dnia6.06.1997 r.-kodeks karny;

• skarbowe.

e*} sqd orzekt wobec Wykonawcy b?dqcego podmiotem zbiorowym zakaz ubiegania si^ o zamowienie publiczne

na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod

grozbq kary lub sqd orzekt wobec Wykonawcy tytuiem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si^ o zamowienia

publiczne.

4. Znajdujemy si^*)/ nie znajdujemy*) si?*) w sporze ze Spotkq GK PGE.

5. Oswiadczamy rowniez, ze w przypadku:

a) uchylenia si^ od zawarcia Umowy,

b) uchylenia si^ od pisemnego potwierdzenia Oferty ztozonej w aukcji elektronicznej,

c) niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

wyrazamy zgod? na umieszczenie Nas na liscie Wykonawcow o statusie ,,zawieszona wspotpraca" (LWZW) zgodnie

z Procedurq Ogoln^ Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawcow w Grupie Kapitatowej PGE.

UWAGA:

W miejscach oznaczonych *)" zapisy niepotrzebne nalezy wykreslic.

(podpisy i pieczqtki uprawnionych reprezentantow
lub upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe r,Betrans" spotka z ograniczontt odpowiedzialnosci^

Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax; +48 •'14 737 72 01

Oddzia) Eltur-Trans z siedzib^w Bogstyni
L)I. Transportowg 3, 59-916 Bogafcynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzibc^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjns 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt, 98, tel. +43 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Siid Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziai Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kcipitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060


