
Autorem  niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 1994  roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006  roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta. A utorem niniejszej   Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu us tawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U . z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia  4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku  Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

znak sprawy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zał. nr 2 

ZP1/282/23/2016 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 do SIWZ 
torem  niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autors kim i prawach pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr  90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gdańsku 

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)  

torem  niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamów ie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o pr awie a utorskim i prawach pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

   

torem  niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamów ie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o pr awie a utorskim i prawach pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

Oświadczenie 
1) 

dotyczące wstępnego potwierdzenia  

spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 

Autorem  niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 1994 roku o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozum ieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 1994  roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006  roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta. A utorem niniejszej   Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu us tawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 ro ku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku  Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  
 

WYKONAWCA:   
 

 

 

 

 

 

 

 

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

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, numer NIP)
 2)  

 
Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej   Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nyc h (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr  Ruta.  

 

 
Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia 

[Opracował: Piotr Ruta] na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). strona 1/4 

 

 

Ja niżej podpisany: Autore m  niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mów ienia  w rozumieniu ustawy  dnia 4 lutego 1994 roku o praw ie autorskim i praw ach pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i praw ach pokrewnych (t.j. Dz. U . z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta. A utorem niniejszej  Specyfikac ji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994  roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U.  z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta  

        (imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy) 
 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki Motławy w 

Gdańsku przy nabrzeżach Straganiarska-Wartka oraz Długie Pobrzeże.” 
 

niniejszym oświadczam (my), że Wykonawca którego reprezentuję: 
 

1. Odnośnie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, który  

 określono w ogłoszeniu o przedmiotowym zamówieniu: 
 

 spełnia warunek, w którym Zamawiający wymagał, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub  

 zdolność kredytową w kwocie min. 350 tys. zł 
 

2. Odnośnie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 

 które określono w ogłoszeniu o przedmiotowym zamówieniu: 
 

 1) spełnia warunek, w którym Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykonał, w okresie  

  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  

  działalności jest krótszy - w tym okresie, min. dwie roboty budowlane  z których każda  

  obejmowała usuwanie przegłębień dna przy użyciu min. 1.000 metrów sześciennych materiału  

  zasypowego. 
 

 2) spełnia warunek, w którym Zamawiający wymagał, aby Wykonawca dysponował min. jedną  

  osobą o kwalifikacjach umożliwiających pełnienie obowiązków kierownika robót w specjalności  

  inżynieryjnej hydrotechnicznej, która posiada uprawnienia budowlane umożliwiające  

  kierowaniem robotami w tej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu § 13 ust. 10  

  rozporządzenia Ministra Infrastruktura i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie  

  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 roku poz. 1278) oraz  

  posiada doświadczenie polegające na kierowaniu wykonaniem co najmniej dwóch robót  

  polegających na usuwaniu przegłębień dna przy użyciu min. 1.000 metrów sześciennych  

  materiału zasypowego. 



Autorem  niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 199 4 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Spe cy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 1994  roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006  roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta . A utorem niniejszej   Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu us tawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku  Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

znak sprawy:  
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wstępnego potwierdzenia  

spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
zał. nr 2  

ZP1/282/23/2016 Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki Motławy 

w Gdańsku przy nabrzeżach Straganiarska-Wartka oraz Długie Pobrzeże. 

do SIWZ 

torem  niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamów ie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o pr awie a utorskim i prawach pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

 
Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o  prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  
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[Opracował: Piotr Ruta] na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). strona 2/4 

 

 2) spełnia warunek, w którym Zamawiający wymagał, aby Wykonawca dysponował, odpowiednio: 
 

  a) Co najmniej jedną pogłębiarką chwytakową, bądź podsiębierną, na pontonie stabilizowanym  

   szczudłami, wyposażoną w system pozycjonowania łyżki/chwytaka, 
 

  b) Co najmniej jedną szalandą/barką dolnopokładową bądź zestawem szalandą/barką plus  

   holownik. Szalanda/barka o ładowności minimum 500 ton. 
 

3.  Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 15, 21, 22 oraz  

 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),  

 które stanowią, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, odpowiednio: 
 

 1) art. 24 ust. 1 pkt. 13 

  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
 

   a) o którym 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 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,  z późn. zm.)  

    lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
 

   b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

    - Kodeks karny, 
 

   c) skarbowe, 
 

   d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania  

    wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium  

    Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
 

 2) art. 24 ust. 1 pkt. 14  

  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

  w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- 

  akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13, 
 

 3) art. 24 ust. 1 pkt. 15 

  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o  

  zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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, 
 

 4) art. 24 ust. 1 pkt. 21 

  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  o  

  zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o  odpowiedzialności  

  podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.  z 2015r. poz. 1212, 1844 i 1855  

  oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), 
 

 5) art. 24 ust. 1 pkt. 22 

  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

  o zamówienia publiczne. 
 

 6) art. 24 ust. 5 pkt. 1 

  wykonawcę 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. poz. 978, z późn. zm.) 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, z późn. zm.). 
 

3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu polega na  

 zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu/podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a PZP,  

 wskazanych w poniższej tabeli: 
3) 



Autorem  niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 199 4 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Spe cy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 1994  roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006  roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta . A utorem niniejszej   Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu us tawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku  Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

znak sprawy:  
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wstępnego potwierdzenia  

spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
zał. nr 2  

ZP1/282/23/2016 Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki Motławy 

w Gdańsku przy nabrzeżach Straganiarska-Wartka oraz Długie Pobrzeże. 

do SIWZ 

torem  niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamów ie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o pr awie a utorskim i prawach pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

 
Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o  prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia 

[Opracował: Piotr Ruta] na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). strona 3/4 

 

Podmiot 

[nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 

albo miejsce zamieszkania, numer: NIP, 

REGON, KRS] 

Wskazać zdolność lub sytuację na której polega  

Wykonawca przy wykazywaniu spełniania 

postawionego przez Zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.1 W/w podmiot (podmioty) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  

  pkt. 13, 14, 15, 21, 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. 
 

4. W przypadku gdy oferta złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję, zostanie najwyżej  

 oceniona - na wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie dostarczę aktualne na dzień złożenia  

 oświadczeń lub dokumentów, określonych w ogłoszeniu o przedmiotowym zamówieniu,  

 potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 

4.1 W przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję, zostanie najwyżej  

  oceniona, a Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym  

  postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (podmiotów), na zasadach  

  określonych w art. 22a PZP – na żądanie Zamawiającego dostarczę  aktualne na dzień złożenia  

  oświadczeń lub dokumentów potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotu  

  (podmiotów) na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w celu wykazania  

  spełniania warunków udziału w postępowaniu, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający  

  wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, którego reprezentuję. 
 

5. Wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu  

informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
utorem niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o  prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006  roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamów ienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U . z 2 006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta. A utorem niniejszej  Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h po krewnych (t.j. Dz. U.  z 2006 roku Nr 90  poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej  Specyfikacji Istot nych Warunków Zamów ienia  w rozumieniu ustawy  dnia 4 lutego 1994 roku o praw ie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta .  

(własnoręczny podpis upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy) 
 



Autorem  niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 199 4 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Spe cy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy  dnia 4 lu tego 1994  roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006  roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta . A utorem niniejszej   Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu us tawy  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy  dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku  Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

znak sprawy:  
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wstępnego potwierdzenia  

spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
zał. nr 2  

ZP1/282/23/2016 Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki Motławy 

w Gdańsku przy nabrzeżach Straganiarska-Wartka oraz Długie Pobrzeże. 

do SIWZ 

torem  niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamów ie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o pr awie a utorskim i prawach pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji Istotnyc h War unków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

 
Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o  prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia 
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1)

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

 zamówień publicznych,  

 
2) 

w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, np. 

 wspólników spółki cywilnej lub konsorcjantów tworzący konsorcjum, odrębne oświadczenie składa 

 każdy wspólnik spółki cywilnej lub każdy z konsorcjantów tworzących konsorcjum, 

 
3) 

niepotrzebne skreślić 


