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Załącznik nr 5 do SIWZ (po sprostowaniu) 
 

(wzór) 
 

……………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
 
 

OŚWIADCZENIA    WYKONAWCY 
dotyczące zdolności technicznej oraz ekonomicznej i finansowej 

 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Najem kombajnów chodnikowych dla Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- w celu zawarcia umowy ramowej 
– sprawa nr  23/2010/EEZP/MZ. 

 
1. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców /* 

lub 

Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować z udziałem   podwykonawców /*  

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/* 

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

................................................................................................................................................ 
       */ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 

2. Oświadczamy, Ŝe nie będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale  
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /* 

lub 

Oświadczamy, Ŝe będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale  
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.  

W związku z powyŜszym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:  

……………………………………………………………………………………..………  
(naleŜy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie) 

 
……………………………………………………………………………………..……… 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy  niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr ………. do oferty. /* 

 /* niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

3. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. 
posiadającymi wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego 
wydobywającego węgiel kamienny 
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4. Oświadczenie, Ŝe dostarczymy wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty 
w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę najmu: 
a) deklarację zgodności WE – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego 

przedstawiciela, Ŝe oferowany wyrób spełnia wymagania prawa  polskiego i Unii 
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uŜytkowania w podziemnych 
wyrobiskach zakładów górniczych, a w przypadku braku moŜliwości wystawienia w/w 
dokumentu – Wykonawca dołączy do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię waŜnego w świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszczenia do 
stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa WUG                
w Katowicach. 

b) świadectwo jakości wyrobu, 
c) instrukcję obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub Dokumentację 

Techniczno-Ruchową 
d) Komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania kombajnu 

z wyposaŜeniem w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny,                            
w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. 
Dokumenty, o których mowa, muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy. 

 
 

 
 
 

                                                                         ……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
  

 


