
Zafqcznlk nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie

betrans
wszystko-wsz^dzie" w terminie

.,dnia

OSWIADCZENIE

o spetnieniu przez Wykonawc? warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym

oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zgodnie z wymogami Zamawiajqcego okreslonymi w SIWZ dotyczqcymi zfozenia oferty w Post^powaniu zakupowym

nr BTC/FH/4897/2353/2018 pn.: ,,Swiadczenie ustug sprz^towych spycharkq gqsienicowq o mocy min. 340KM

i wadze min. 38t wraz z obslug^ operatorskq"

Ja/my nizej podpisany/i

dziatajqc w imieniu i na rzecz nazwa/firma dokladny adres Wykonawcy

OSWIADC2AMY, ZE:

1. Spefniamy warunki udziafu w Post^powaniu zakupowym, tj.:

^ posiadamy niezb^dnq wiedz^ i doswiadczenie oraz pofencjat techniczny (Jestesmy wiascicielami, bqdz

posiadamy prawo do dysponowania spycharkq gqsienicowq na podstawie umowy bqdz umowy przedwst^pnej

leasingu, najmu, dzierzawy), a takze dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,

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

takich uprawnieh,

^ znajdujemy si? w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajqcej wykonanie Zakupu (posiadamy

i b^dziemy utrzymywali przez caty okres realizacji Umowy wazne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnosci

cywilnej ogolnej oraz odpowiedzialnosci zawodowej).

2. Zapoznaiismy 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 Postanowieniami Umowy stanowiqcymi

Zatqcznik nr 3 do SIWZ wraz z modyfikacjami ogfoszonymi na stronie: http://betrans.pl/przetargi (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 przyjmujemy je bez zastrzezeh

i zobowi^zujemy si^, ze b^dziemy przestrzegac wszystkich obowiqzuj^cych przepisow prawa oraz postanowien ww.

dokumentow.

Ponadto oswiadczamy, zei

3. Nie spetniamy przestenek wykluczenia z posf^powania*)/ spetniamy nast?pujqce przestanki wykluczenia

z post^powania*);

^
Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczonci odpowiedzialnoscici

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. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belctiatow, skr. poczt, 98, tel, +48 44 735 16 06 Fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sctdowego Numer KRS; 0000134150
Kapital Zakladowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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a*) wykonaliSmy nienalezycie/ nie wykonalismy umowy zawartej przez Zamawiajqcego lub inne Spotki

zGKPGE,

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

w stosunku do nas likwidacj^*),

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

spotkl Wykonawcy*) post^powanie o popetnienie przest^pstwa w zwiqzku z prowadzonq dziatalnosciq

gospodarczq,

d*) urz^dujqcego cztonka organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spotce jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce 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 ustawy z dnia 6.06.1997r. kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.06.201 Or.

o sporcie;

• o charakterzeterrorystycznym, o ktorym mowawart. 115 § 20 ustawyzdnia6.06.1997r.~kodeks karny;

• skarbowe.

e*) sqd orzekt wobec Wykonawcy b^dqcego podmiotem zbiorowym zakaz ubjegania si? o zamowienie publiczne na

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

grozbq kary lub sqd orzek^ wobec Wykonawcy tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si^

o zamowienia publiczne.

4, Znajdujemy si?*)/ nie znajdujemy*) si^*) w sporze ze Spolkq 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 Procedure Ogolnq Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawcow w Grupie Kapitatowej PGE.

UWAGA:

W miejscach oznaczonych *) - zapisy niepotrzebne nalezy wykreslic.

(podpisy i pieczqtkj uprawnionych reprezentant6w
lub upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczonq. 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. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt, 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestm Sc^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapital Zakladowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060


