
 

 

Ozn. postępowania PN/ZWiK/03/2019 załącznik nr 4 do SIWZ 

………………………….. 
(pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane wraz z ofertą na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa SUW 

Bukowa w miejscowości Trzebnicy, gm. Trzebnica – w trybie zaprojektuj i wybuduj” 

Ja (imię i nazwisko)...................................................................................................................... 

reprezentując wykonawcę (pełna nazwa*) .................................................................................. 

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

jako (np. właściciel, prokurent, pełnomocnik).............................................................................. 

 

A. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

1.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  

       pkt 12-23 ustawy PZP 

2.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1 ustawy PZP.   

 

B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………………………………….... 

                                                                                                                   Data, pieczęć imienna i podpis osób/osoby 

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy  

 

* w przypadku spółki cywilnej oprócz jej nazwy należy podać imiona i nazwiska wszystkich 

wspólników spółki 



 

 

C. DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 

 

Oświadczam, że: 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 
 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) 

 

w następującym zakresie: 
 

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

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

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

 

 

…………………….……….……. 

    Data i podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


