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Załącznik nr  2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu p.n. 

 

 

„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE „ZIELONOGÓRSKICH WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI” SP. Z O.O. NA LATA 2022-2024” 

 
 
Nr postępowania: 23/FZ/2021 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; tj.: prowadzimy działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1130 

z późn.zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia  

2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:* 

w odniesieniu do Części 01 zamówienia: 

(zaznaczyć odpowiednie pola znakiem x) 

 posiadamy w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która 

prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji z ubezpieczeń majątkowych (w tym OC), 

 mamy zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi  

w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (w tym OC) (przedsiębiorstwo to 

posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). 
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w odniesieniu do Części 02 zamówienia: 

(zaznaczyć odpowiednie pola znakiem x) 

 posiadamy w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która 

prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, 

 mamy zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi  

w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (przedsiębiorstwo to 

posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). 

 

w odniesieniu do Części 03 zamówienia: 

(zaznaczyć odpowiednie pola znakiem x) 

 posiadamy w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która 

prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji z ubezpieczeń komunikacyjnych, 

 mamy zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi  

w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada 

terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania zgodnie z punktem §18  Regulaminu udzielania zamówień 

„ Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. 

 

* - W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia opisanego warunku udziału w postępowaniu w żadnej  

z dwóch możliwych opcji, ale polega na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie, oświadczenie w odniesieniu do punktu 1 

oznacza, że warunki te spełnia każdy z wykonawców oddzielnie, zaś w odniesieniu do pozostałych punktów 

- łącznie. 

Podpis(y): 
 
l.p. 

 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania  oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
Miejscowość  

i data 

 
1) 
 

 
 
 

   

 
2) 
 

    

 


