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          ……………….., dnia ……………… 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu zakupowym  

oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

 

Zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ do udziału w postępowaniu, dotyczącymi złożenia oferty 

w Postępowaniu zakupowym nr BTC/FZ/2015/215/2020/P pn.: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym na bocznicy kolejowej Rogowiec” 

Ja/my niżej podpisany/i  

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

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz: (nazwa/firma dokładny adres Wykonawcy): 

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

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

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

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

 

 

OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1.  Spełniam/my warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.:  

✓ posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, 

✓ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz 

✓ posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające wykonanie Zakupu. 

Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego Postępowania zakupowego przewidzianymi w SIWZ oraz  

w PROC 77513/E Procedura Zakupy w „Betrans” sp. z o.o., a także z Istotnymi Postanowieniami Umowy 

stanowiącymi Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z modyfikacjami (dotyczy przypadków modyfikacji SIWZ lub IPU przez 

dokonanych przez Zamawiającego) oraz Dobrymi Praktykami Zakupowymi i Kodeksem postępowania dla 

Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnymi na stronie www.betrans.pl i przyjmujemy je bez zastrzeżeń  

i zobowiązujemy się, że będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

ww. dokumentów. 

Ponadto oświadczamy, że: 

2. Nie spełniamy przesłanek wykluczenia z postępowania*) / spełniamy następujące przesłanki wykluczenia  

z postępowania*):  

a*) wykonaliśmy nienależycie/ nie wykonaliśmy umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE,  

odmówiliśmy zawarcia umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym / odmówiliśmy zawarcia 

umowy po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym, 

http://www.betrans.pl/
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b*) wszczęto w stosunku do nas postępowanie upadłościowe*)/ ogłoszono w stosunku do nas upadłość*) / otwarto 

w stosunku do nas likwidację*),   

c*) nie dajemy rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko nam/ członkom organów 

spółki Wykonawcy*) postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, 

d*) urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta 

skazano za przestępstwo: 

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

270-309 ustawy z dnia 6.06.1997 kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie; 

• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.06.1997 r. – kodeks karny; 

• skarbowe 

(dotyczy także Wykonawcy będącego osobą fizyczną). 

e*)  sąd orzekł wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne  

na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary lub sąd orzekł wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne.   

3. Znajdujemy się*)/ nie znajdujemy*) się w sporze ze Spółką GK PGE. 

4. Oświadczamy również, że w przypadku: 

a) uchylenia się od zawarcia Umowy, 

b) uchylenia się od pisemnego potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej, 

c) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

wyrażamy zgodę na umieszczenie Nas na liście Wykonawców o statusie „zawieszona współpraca” (LWZW) GK PGE.  

 

 

UWAGA:  

W miejscach oznaczonych *) - zapisy niepotrzebne należy wykreślić. 

 

 
 
 
……………………………………………………….. 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 


