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                       Załącznik Nr 5A do SIWZ „Wzór oświadczenia dotyczącego polisy” 

      Postępowanie Nr ZP/7/2016 

 

...............................................                                                                                    . 
pieczęć adresowa Wykonawcy      

                                                                                             

OŚWIADCZENIE 

Ja (My), niżej podpisany (ni):  

 

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

działając w imieniu i na rzecz : 

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

                                                    (pełna nazwa Wykonawcy) 

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

                                                        (adres siedziby firmy) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zawarcie umowy ramowej na dostawy komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów 

komputerowych, licencjonowanego oprogramowania systemowego, biurowego, 

specjalistycznego i użytkowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów wg 

bieżących potrzeb Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przez okres trzech lat od daty 

zawarcia umowy ramowej. (Postępowanie Nr ZP/7/2016): 

 

Oświadczam(my), że: 

 

1) przed podpisaniem umowy przedłożę (ymy) Zamawiającemu do wglądu oryginał (y) polisy 

(polis), a w przypadku jej (ich) braku inny (inne) dokument (y), o której (ym) (ych) mowa w 

Rozdziale VI SIWZ w ust. 2 pkt. 5, której (ego) (ych) kopia (ie) wraz z potwierdzeniem 

opłacenia zostanie (ną) załączona (ne) do umowy; 

2) po podpisaniu umowy ramowej i po upływie terminu ważności polisy, a w przypadku jej 

braku innego dokumentu, o której mowa w Rozdziale VI SIWZ w ust. 2 w pkt. 5 lit. a., 

przedłożę (żymy) Zamawiającemu do wglądu oryginał następnej polisy, oryginał (y) następnej 

(ych) polisy (polis), a w przypadku jej (ich) braku inny (inne) dokument (y) potwierdzający 

(ce), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 300 000,00 zł 

z terminem ważności obejmującym swoim zakresem termin zakończenia realizacji umowy 

przedłużony o 30 dni kalendarzowych, której (ego) (ych) kopia (ie) wraz z potwierdzeniem 

opłacenia zostanie (ną) załączona (ne) do umowy; 

3) dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, tj. opłacone polisy, a w przypadku ich braku inne 

dokumenty, w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmują odpowiedzialność deliktową 

i kontraktową. 

 
 

 

......................................................dnia......................2016  r.  

 

 

.............................................................................. 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby 

(osób)    upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania 
Wykonawcy 

 


