Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenia wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich konsorcjantów)

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
PN-39/2020 Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia właściwej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Mikołów ogółem 135 sztuk w tym: 85 psów i 50 kotów od 01.01.2021
r. do 31.12.2021 r., prowadzonego przez Gminę Mikołów, z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, oświadczam, co następuje:

CZĘŚĆ I: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5 SIWZ
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- posiadam aktualne zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mikołów zgodnie z art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439).
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
- dysponuję co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu zwierząt
spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia
22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z
tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz
Rozporządzenie (WE) nr 1255/97 z dnia 22 grudnia 2004 r., z poźn. zm.)
- dysponuję specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt,
- dysponuję urządzeniem do odczytywania danych z mikroprocesorów
wszczepionych zwierzętom w celu identyfikacji ich właściciela
- dysponuję schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, które będzie przyjmować
wyłapane zwierzęta z terenu Gminy Mikołów i zapewni dożywotnią opiekę,
- schronisko objęte jest nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do
rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i posiadającym
weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421)
- schronisko jest przygotowane do przyjęcia około 140 bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Mikołów wraz z zapewnieniem im kompleksowej dożywotniej
opieki.

……………………………………………………
(podpis wykonawcy)
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3. 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 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
(podpis wykonawcy)

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i udostępniają zasoby
w zakresie:
……………………………………………………………………………………….…………...........................
……………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………
(podpis wykonawcy)
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