
Załącznik nr 4

STATUS  PRAWNY  WYKONAWCY

Nazwa firmy: ...............................................................................................

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

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

Miejsce rejestracji: ............................................................................................

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

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

Główna siedziba:  ...............................................................................................

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

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

tel./faks.:................................................./........................................... e-mail:
..........................@........................ http://..................................pl. REGON:......................................................
NIP:..............................................................

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

( miejsce i data  )                                                   ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy



załącznik nr 6

WYKAZ  WYKONANYCH  ZAMÓWIE Ń  O  PODOBNYM  CHARAKTERZE

Nazwa zamówienia:

Utrzymanie czystości schodów i podestów wejściowych, korytarzy, piwnic, okienek piwnicznych oraz
chodników w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych
przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

Nazwa wykonawcy:............................................................................................... Adres
wykonawcy:.................................................................................................

Nr telefonu / fax:...................................................................................................

Miejsce, nazwa zamówienia,
krótki opis, inwestor

Wartość w tys. zł. Data wykonania zamówienia,
miesiąc, rok

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

( miejsce i data  )                                                                              ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



załącznik nr 7

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODPIOTU DO UDOST ĘPNIENIA SWEJ WIEDZY I
DOŚWIADCZENIA NA  OKRES KORZYSTANIA Z NIEGO PRZY WYKON YWANIU ZAMÓWIENIA



załącznik nr 8

DOKUMENTY POTWIERDZAJ ĄCE, śE WYKONANE USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I
PORZĄDKU ZOSTAŁY WYKONANE NALE śYCIE.



Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy........................................................................................................... Adres
wykonawcy............................................................................................................

Nazwa zamówienia:

Utrzymanie czystości schodów i podestów wejściowych, korytarzy, piwnic, okienek piwnicznych oraz
chodników w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych
przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

1.  Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeŜeń.

2.  Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze istotnymi warunkami umowy i akceptuję je w całości.

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

( miejsce i data  )                                                                           ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



załącznik nr 10

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  Z  ART. 22  UST. 1  PRAWA  Z AMÓWIE Ń  PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy................................................................................................ Adres
wykonawcy.................................................................................................. Nr tel./
fax........................................................................................................... Nazwa zamówienia:

Utrzymanie czystości schodów i podestów wejściowych, korytarzy, piwnic, okienek piwnicznych oraz
chodników w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych
przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

Niniejszym, zgodnie z Art. 22 ust.1  Prawa  Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r. ( Dz. U. z
2010 r. Nr 113,  poz.  759 ze zmianami ), oświadczam, Ŝe:

Spełniam warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Jednocześnie stwierdzam, iŜ jestem świadomy odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych  oświadczeń.

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

( miejsce i data  )                                                                       ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



załącznik nr 11

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLU CZENIA W  ZAKRESIE
ART. 24  UST.1

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa osoba prawna )

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

     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie
czystości schodów i podestów wejściowych, korytarzy, piwnic, okienek piwnicznych oraz chodników w
zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych przez
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

Oświadczam, Ŝe ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

                        ( oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
.............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

             (oznaczenie Wykonawcy)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4. urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu zbiorowego;

                                                                                        (oznaczenie Wykonawcy)

6. nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie
posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

7. nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;

8. wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

9. wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

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

( miejsce i data  )                                                                             ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



załącznik nr 11 a

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  W  ZAKRESIE  ART. 24  UST.1

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa osoba fizyczna )

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

     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie
czystości schodów i podestów wejściowych, korytarzy, piwnic, okienek piwnicznych oraz chodników w
zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych przez
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał ze mną ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie
odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosiłem
odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

3. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4. nie skazano mnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie
posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

6. nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;

7. wykazałem spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

8. wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

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

( miejsce i data  )                                                                     ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



załącznik nr 11 b

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  W  ZAKRESIE  ART. 24  UST.1

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa spółka partnerska)

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

     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie
czystości schodów i podestów wejściowych, korytarzy, piwnic, okienek piwnicznych oraz chodników w
zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych przez
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

Oświadczam, Ŝe ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

                        ( oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
.............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

             (oznaczenie Wykonawcy)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4. partnera/członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu zbiorowego;

                                                                                        (oznaczenie Wykonawcy)

6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i
nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;

8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

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

( miejsce i data  )                                                                     ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



załącznik nr 11 c

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  W  ZAKRESIE  ART. 24  UST.1

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa spółka jawna)

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

     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie
czystości schodów i podestów wejściowych, korytarzy, piwnic, okienek piwnicznych oraz chodników w
zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych przez
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

Oświadczam, Ŝe ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

                        ( oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
.............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

             (oznaczenie Wykonawcy)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4. wspólnika spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu zbiorowego;

                                                                                        (oznaczenie Wykonawcy)

6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i
nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;

8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

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

( miejsce i data  )                                                                     ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



załącznik nr 11 d

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  W  ZAKRESIE  ART. 24  UST.1

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa spółka komandytowa)

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

     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie
czystości schodów i podestów wejściowych, korytarzy, piwnic, okienek piwnicznych oraz chodników w
zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych przez
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

Oświadczam, Ŝe ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

                        ( oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
.............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

             (oznaczenie Wykonawcy)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4. komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu zbiorowego;

                                                                                        (oznaczenie Wykonawcy)

6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i
nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;

8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

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

( miejsce i data  )                                                                   ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)


