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Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków stawianych Wykonawcom ubiegającym się o 

udzielenie zamówienia (2 strony) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców) 

 

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów) 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, tj. w szczególności: 

a. jesteśmy uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

b. prowadzimy działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku  

o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 roku Nr 11, poz. 66), co najmniej w zakresie 

tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. co najmniej w grupie 1 i 5 działu I zgodnie 

z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej,  

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

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia * tj.: 

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

prowadzi obsługę w zakresie oceny ryzyka oraz wypłaty świadczeń z tytułu grupowych 

ubezpieczeń na życie 

lub 

b. mamy zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi we 

wskazanym powyżej zakresie (przedsiębiorstwo to musi posiadać jednostkę organizacyjną na 

terenie RP, wskazaną umową na obsługę świadczeń. Niniejsza umowa może być zawarta z 

takim przedsiębiorstwem pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym zawarcie umowy 

ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia) 

3. znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej, tj. w szczególności*: 

a. posiadamy, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 

ubezpieczeniowej, na dzień 30 września 2012 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, 

b. posiadamy, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 

ubezpieczeniowej, na dzień 30 września 2012 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności 

środkami własnymi co najmniej 100%. 
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Jeżeli wniosek składa kilku Wykonawców działających wspólnie, oświadczenie w odniesieniu do punktów 1 i 3 

oznacza, że warunki te spełnia każdy z Wykonawców, zaś w odniesieniu do punktu 2 oznacza, że warunki te 

spełniają wszyscy wykonawcy łącznie. 

 

* Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 


