Oznaczenie sprawy: ZIR.271.7.2019

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„NAPRAWA NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH I GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA
TERENIE GMINY JEDNOROŻEC”

Załącznik nr 3 do SIWZ
ZAMAWIAJACY
…………….……., dnia ………….……. r.

Gmina Jednorożec
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
NIP 761 148 59 12
REGON 550667853

WYKONAWCA

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy:

……………………………..….……………….

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
(stanowisko, dane kontaktowe)

…………………………..….………………….

…………………………………………………

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba

…………………………………………………

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

(informacje dot. przedstawicielstwa)*
*należy załączyć odpowiednie upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli nie wynika
ono z dokumentów1) rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*
Lider Wykonawcy …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Partnerzy Wykonawcy …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….....
*wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki
cywilne itp.)
Sposób reprezentacji Wykonawców ……………………………………………………………………
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:
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1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
WYKONAWCY.
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.5 ustawy
Pzp.
2. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO
WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST.1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST.5 PZP (jeśli
dotyczy).
Oświadczam, że Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 Pzp.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust.1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 Pzp, Wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:
1)

…………………………………………………………………….……………………………….

2)

…………………………………………………………………………………………………..…

3)

………………………………………………………………………………………….…………..

4)

……………………………………………………………………………………………………...

5)

………………………………………………………………………………………….....................

(należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 13 i
14 oraz 16-20 lub ust.5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności).
3. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM
MOWA W ART.22A UST.1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W
ART.24 UST.1 PKT 13-22 I UST.5 PZP.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art.22a ust.1 Pzp, na
których zasoby Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 Pzp:
1) …………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………..…...
3) ………………………………………………………………………………………….....
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4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………....….……
……………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art.25a
ust.5 pkt 2 ustawy Pzp].
5. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH
W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ.
Oświadczam, że:
1) Wykonawca w wyniku działania lub zaniechania nie wprowadził Zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że
nie zataił tych informacji;
2) Wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3) Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających w
błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacji poufnych, mogące dać Wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

3

