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Załącznik nr 3
do SIWZ

......................................................
wykonawca
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące warunków udziału w postępowaniu
Ja, niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, niniejszym oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności i do wykonywania składających
się na przedmiot zamówienia czynności,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1) w okresie ostatnich trzech lat, a gdy okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwukrotnie wykonywał funkcję inwestora zastępczego
dla inwestycji obejmującej budowę obiektu o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 900 m2 i jednocześnie kubaturze nie mniejszej niż 6.000 m3 i
jednocześnie o wartości robót określonej w umowie z wykonawcą nie niższej
niż 4.500.000,- zł netto, przy czym co najmniej jedna z inwestycji realizowana
była w oparciu o przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych, i funkcję tę
wykonał w sposób należyty,
2) w okresie ostatnich trzech lat, a gdy okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, przeciętnie zatrudniał co najmniej dwie osoby,
3) dysponuje zespołem co najmniej dwóch osób sprawdzających kosztorysy
z co najmniej 5-letnim doświadczeniem,
4) dysponuje zespołem co najmniej trzech osób z co najmniej 5-letnim
okresem praktyki w prowadzeniu dużych budów lub działalności
inwestorskiej i z uprawnieniami budowlanymi oraz uprawnionych do
wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych (Dz.U. z 2011 Nr 165, poz. 987):
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji
bez ograniczeń (co najmniej jedna osoba),
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych
i
kanalizacyjnych (co najmniej jedna osoba),
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności
telekomunikacyjnej (co najmniej jedna osoba),
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, a w szczególności pozostaje ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia
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co najmniej 1.000.000,- zł,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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