
Postępowanie nr 12-MS-PP-2020 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

............................. , dnia .......................... 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

USUWANIE PYŁÓW PALNYCH W OBIEKCIE PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO – Elektrociepłownia Pomorzany  
 

Ja, niżej podpisany 

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

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

 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................................... 
nazwa/firma 
...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
dokładny adres Wykonawcy 

Oświadczam/y, iż:  

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do 
wykonania Zamówienia.  

3. posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na min. 2 000 000 zł, obejmującej co najmniej działalność związaną z Przedmiotem 
zamówienia i najpóźniej w dniu podpisania Umowy zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu polisy 
potwierdzającej posiadanie wymienionego ubezpieczenia; 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w pkt. 11.2. – 
11.5. SIWZ. 

5. Nie zalegamy z uiszczaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne do ZUS. 

6. Pracownicy, którzy będą wykonywać prace, posiadają ważne w okresie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, 
uprawnienia do pracy przy urządzeniach energetycznych na stanowisku eksploatacji typu „E” grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5,  6, 
7,10 oraz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac z użyciem dostępu liniowego. 

7. Zobowiązujemy się do wykonywania zleconego Przedmiotu Zamówienia przy wykorzystaniu  własnych narzędzi 
i urządzeń posiadających odpowiednie atesty do pracy w strefie zagrożenia wybuchem 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 
114 (2014/34/UE) oraz  sprzętu liniowego spełniającego wszelkie parametry wytrzymałościowe i posiadającego atesty 
jakościowe. 

8. W przypadku wyboru naszej oferty przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Zamówienia zobowiązujemy się 
do przedstawienia wykazu pracowników wraz z kserokopiami uprawnień, o których mowa w pkt. 6 oraz do przedłożenia  
Atestów/Certyfikatów urządzeń, o których mowa w pkt.. 7 powyżej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu składnia fałszywych oświadczeń. 

 

 

....................................................................   
(podpis i pieczęć uprawnionego 

lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 


