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OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń.  
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na zasadach określonych w SIWZ.  

3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub 

czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.  

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

5. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

6. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków.  

7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych w 

SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w PWiK Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 – System zarządzania jakością oraz ISO 

14001 – System zarządzania środowiskowego dostępną na stronie internetowej PWiK sp. z o.o. oraz, że 

zrealizujemy przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

9. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w celu realizacji niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia  

10. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 
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