Załącznik nr 12
do SIWZ pt: Realizacja prac remontowych w czasie postoju remontowego w 2021 roku
na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast

OŚWIADCZENIE OFERENTA

............................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Oferenta/

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Realizacja prac remontowych w czasie postoju remontowego w 2021 roku na
Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast
i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, gdyż nie należę do:
1.

Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;

2.

Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3.

Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

Ponadto oświadczam(-y), że:
a)

zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dla oferentów, dostępną na stronie Zamawiającego pod
adresem: https://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych;

b)

zobowiązujemy się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których
dane osobowe przekazujemy Spółkom Grupy Kapitałowej – Grupa Azoty S.A. w oparciu
o postanowienia tejże klauzuli;

c)

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w oparciu o pkt VII SIWZ;

d)

przeprowadziliśmy wizję lokalną obiektu objętego zamówieniem i dokonaliśmy własnych obmiarów;

e)

akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego Projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 9 do
SIWZ, „Taryfikator Kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony
środowiska oraz przepisów organizacyjnych na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.” stanowiący załącznik
nr 10 do SIWZ oraz „Regulacje w zakresie przestrzegania zasad i przepisów bhp,
przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych” stanowiące załącznik nr
11 do SIWZ;

f)

posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

g)

dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym niezbędnym
do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty;

h)

zapewnieniamy odpowiednią ilości pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia
w sposób należyty;

i)

posiadamy odpowiedną zdolność techniczną w postaci narzędzi, aparatury i sprzętu, koniecznego do
realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty;
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j)

znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób
należyty;

k)

nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzacji oraz nie została
ogłoszona upadłość, jak również nie wszczęto restrukturyzacji;

l)

nie jesteśmy w likwidacji ani nie istnieją przesłanki do jej otwarcia;

m) nie zalegamy w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec
Urzędu Skarbowego;
n)

posiadamy uprawnienia do wykonywania napraw, modernizacji urządzeń podlegających Dozorowi
Technicznemu nadaną przez Urząd Dozoru Technicznego - jeśli są wymagane.

o)

posiadamy aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.

……………………………………………………………..
miejscowość i data

………………………………………………………………………………...
podpis osoby/osób upoważnionej/ych

