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5.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w punkcie 5.7, 5.8., 5.9. i 5.10, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze 

samodzielnie   z   tych baz danych  wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5.12.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów o 

których mowa w pkt. 5.12. 

 

5.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w punkcie 5.7, 5.8., 5.9. i 5.10, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez  zamawiającego zgodnie 

z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne.  

 

5.14. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 
6.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o  udzielenie zamówienia. W takim    przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

 

6.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z   

niech   nie   może   podlegać   wykluczeniu  z powodu przesłanek, o których   mowa w art. 24  

ust. 1 ustawy Pzp,   oraz  o   których  mowa w pkt. 4.7  niniejszej  siwz, natomiast   spełnienie  

warunków    udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  wykazują   zgodnie z pkt  od 4.1.  do 4.4. 

 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia  

wymienione w punkcie 5.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

 

6.4. W przypadku   wspólnego    ubiegania    się   o  zamówienia każdy z wykonawców składa 

dokumenty i oświadczenia o których mowa w punktach 5.6. i 5.7. 

Dokumenty te muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału  w postępowaniu na zasadach 

opisanych  w punktach 4.1, 4.2 i 4.3 siwz  oraz  brak   podstaw   wykluczenia (z wyłączeniem 

dowodów, o których mowa w punkcie 5.6. litera a) siwz). 

Dokumenty i oświadczania, o których mowa w punkcie 5.7 składa każdy z nich na wezwanie 

zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

 

6.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

punkcie 5.3. składa każdy z wykonawców. 

 


