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Załącznik nr 2 do SWZ   
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Firma (nazwa): …………………………………………………………………………….…………... 

Adres: ……………………………………………………................................................................. 

Zadanie pn.:  

Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania:  

„Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę osiedlowej preizolowanej sieci 

ciepłowniczej i likwidację sieci ciepłowniczej z SWC Mickiewicza w Czeladzi”.  

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: 

„Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego zasilanego 

przez TAURON Ciepło”   

 

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego – złożenie ofert na Platformie Zakupowej. 

 
Oświadczam, że: 
 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
Zamówienia 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 

5) w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym 
orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu 
Zamówienia lub wykonaniu Zamówienia nienależycie,   

6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, 
odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 
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8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany 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 także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie 
skazany 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz 
nie został prawomocnie skazany 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 także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został 
prawomocnie skazany 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 także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o 
Zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary.  

 
 
 

Dnia……………………………    . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . 

       (podpis i pieczęć Wykonawcy) 


