
Załącznik nr 1 

Znak sprawy: ZDP.T.2931/1/2019 

Zamawiający: 

Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w 
Płocku 
Bielska 57a  
09-400 Płock  

Wykonawca: 

…………………………………….….. 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………… 

………………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące: 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

ORAZ  

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa - 

modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na 
odcinku Worowice - gr. powiatu, 
oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie: 
Art. 24 ust. 5 pkt 1 
Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 



z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 
r. poz. 615). 
 
Art. 24 ust. 5 pkt 2 
Wykonawca, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 
 
Art. 24 ust. 5 pkt 4 
Wykonawca, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata 
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 
 
Art. 24 ust. 5 pkt 8 
Wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      

 ………..………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ………..………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 



Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu: 

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie 
dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

2 Zdolność techniczna lub zawodowa 

a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu 
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie  (z 
wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic, o wartości robót co najmniej 
1 000 000,00 PLN każda. 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 
31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z 
późn. zm.). 
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć co najmniej podpisanie 
Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu). Wartości 
podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 
innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia 
tych dokumentów. 
Zamawiający wymaga przedstawienia jedynie robót w zakresie wymaganym dla 
potwierdzenia spełniania powyższego warunku. Wykonawca składający ofertę 
musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, albo jeden z 
uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. 
Warunek nie zostanie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie 
wykażą się doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się 
całym wymaganym doświadczeniem. 

b) Wykonawca musi dysponować w celu wykonania zamówienia następującymi w 
pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami 
technicznymi, wyszczególnionymi poniżej: 
 Wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub z ciągłym 

dozowaniem zautomatyzowanym o wydajności min. 80 ton/h - minimalna 
wymagana liczba jednostek: 1; 

 Układarka do układania mieszanek mineralno - asfaltowych wyposażona w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy - minimalna 
wymagana liczba jednostek: 1; 

 Walec stalowy gładki 8-10 Mg - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; 
 Walec stalowy gładki 11 -14 Mg - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; 
 Walec ogumiony  - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; 
 Skrapiarka emulsji asfaltowej z możliwością programowania ilości 

rozkładanego lepiszcza - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; 
 Szczotka mechaniczna lub inne urządzenie czyszczące - minimalna 

wymagana liczba jednostek: 1; 
 Samochody samowyładowcze wyposażone w pokrowce brezentowe - w 

liczbie zapewniającej ciągłość robót 
  Dostęp do zaplecza laboratoryjnego z odpowiednio przygotowanym 

personelem laboratoryjnym oraz sprzętem do wykonywania badań 
materiałów wsadowych i wyprodukowanych mas bitumicznych - minimalna 
wymagana liczba jednostek: 1; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże 
dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie 
warunku dotyczącego dysponowania potencjałem, będzie oceniane łącznie.  



c) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem 
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą 
funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie 
realizacji zamówienia, spełniające następujące minimalne wymagania: 

 Kierownik budowy – wymagana liczba osób: 1. 
Na powyższe stanowisko należy wskazać osobę z uprawnieniami do kierowania 
robotami drogowymi bez ograniczeń, z doświadczeniem na stanowisku 
kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, polegającym na realizacji co 
najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z 
wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o wartości robót co najmniej 
1 000 000,00 zł brutto każde. 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 
31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z późn. 
zm.). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże 
dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie 
warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie oceniane łącznie. 

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie 
dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

      ………..………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

      ………..………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………

… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

      

 ………..………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

      ………..………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 


