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OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
 

Składając ofertę w przetargu PISEMNYM (OFERTOWYM) na: 

 WYWÓZ  ODPADÓW KOMUNALNYCH  POCHODZĄCYCH  Z  NIERUCHOMO ŚCI 

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH   ZARZADZ ĄNYCH  PRZEZ  ZARZĄD 

EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W KOWARACH  
Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu:  
 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. 
a) posiadamy zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Kowary  na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, 
poz. 622 ze zm.),  

b) posiadajmy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 
628 ze zm.) lub udokumentują zwolnienie z obowiązku posiadania takiego zezwolenia. 

c) Zaakceptuję  Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta 
Kowary  Uchwała nr XLVII/262/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 
czerwca 2006r. i  XXXIX/205/09 z dnia 20 kwietnia 2009r  w sprawie 
zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kowary oraz Uchwały nr XXIV/152/12 z dnia 5 marca 2012r. w sprawie 
ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Kowary. 

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

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 
a) dysponujemy sprzętem i osobami zdolnymi do obsługi w zakresie odbioru i wywozu 

nieczystości stałych, wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie,  w zakresie wywozu nieczystości stałych  na łączną kwotę  
nie mniejszą niż 300 tys. zł. brutto 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
a) posiadamy opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) za 
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie 
mniejszej niż 300 tys. zł.  
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