
 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 utore m niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h po krewnyc 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 r oku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska) 

zał. nr 4 

do SIWZ 
 

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 po z.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 Specyfikac ji 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.  

 

 

 
 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

 

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 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.  

 

 

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

(nazwa (firma)  i adres  oświadczającego) 

 

dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia  
 

 

 
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 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. A utorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia  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 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   

 

[Opracował: Piotr Ruta] Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.).  strona ...../.....  

 

Ja niżej podpisany: 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 Au torem niniejszej  Specy fikacj i Istotnych 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 Ru ta Autorem  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. Au torem 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  ustawy  dnia 4 lu tego 1994  roku o prawie  autorskim i p rawach pokrewnych (t.j . Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ru ta.  

   (imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy) 

niniejszym oświadczam (my), że Wykonawca, którego reprezentuję, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

Nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja 
 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu tego zamówienia, wskazanymi w poniższej tabeli. 

 
 

Osoba kierująca nasadzeniami drzew na terenie zurbanizowanym. 
 

Lp. 
Nazwisko i imię 

 

Podstawa 

dysponowania 

Wykształcenie 

(wskazać rodzaj oraz poziom) 

Doświadczenie w kierowaniu nasadzaniami drzew  

na terenie zurbanizowanym 

Ilość 

nasadzonych  

drzew [szt.] 

Lokalizacja miejsca, w którym 

kierowano nasadzeniami 

1 2 3    

1  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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

(własnoręczny podpis upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy) 
 

Informacje pomocne w prawidłowym udokumentowaniu spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 



znak sprawy:  
Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

osób skierowanych do realizacji zamówienia zał. nr 4 

ZP1/282/6/2018 Nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja do SIWZ 
 

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 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 R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach po krew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w ro zumieniu 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. A utorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia  w rozumieniu ustawy  dnia 4 lutego 1994 roku o  praw ie 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 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  

 

 
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 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 po z.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 pokrew nych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem 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   

 

[Opracował: Piotr Ruta] Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.).  strona ...../.....  

w zakresie kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia  

 

1. W zakresie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do  

 realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że dysponuje min. 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika robót z min. średnim  

 wykształceniem w zakresie architektury krajobrazu lub urządzania i pielęgnacji terenów zieleni lub leśnym, posiadającym doświadczenie w kierowaniu  

 min. 3 nasadzeniami drzew na terenie  zurbanizowanym, każde obejmujące min. 15 drzew. 

 

2. Wykonawca do odniesieniu do usług wskazanych w tabeli zobowiązany jest załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane  

 należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a  

 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie  

 uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne  

 dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca - przy wykazywaniu spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia polega   

 na zdolnościach innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 22a PZP) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie  

 dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów - wystawione  

 zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie - do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

 realizacji zamówienia. (Patrz załącznik nr 2 do SIWZ.) 


