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Załącznik Nr 2 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E1
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Ja/My niżej podpisany/-i
1) .......................................................................................................,
2) …………………………………………………………………………………..
…………………………………...
(Imię i nazwisko osoby/osób podpisujących oświadczenie)

działając w imieniu i na
rzecz .................................................................................................................
(firma wykonawcy składającego oświadczenie oraz adres siedziby)

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia
publicznego p.n. „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem”, oświadczam co następuje:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
przez zamawiającego w SIWZ.
Oświadczam, iż wykazując spełnienie warunków
wykonawca polega na zasobach innych podmiotów: 2

udziału w

postępowaniu

Proszę podać:3
a) Nazwę podmiotu na zasobach
których wykonawca polega:

a) [ ……………………………………….
]

b) warunki, które wykonawca
wykazuje polegając na zasobach

b) Doświadczenie/Potencjał

1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum), oświadczenie składa oddzielnie
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2 Pozostawić tabelę nie wypełnioną w sytuacji braku odwoływania się Wykonawcy do potencjału
innych podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków udziału.
3 Podać stosowne informacje tyle razy ile jest potrzeba, w zależności od ilości wskazywanych innych
podmiotów.
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innego podmiotu:

kadrowy

c) Adres pocztowy:
c) [……………………………………….]
d) Czy inny podmiot będzie
wykonywał część zamówienia

[………………………………….…..]
d) Tak/nie

na roboty budowlane lub usługi:
e) Jaki zakres zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć
innemu podmiotowi:

e) [ ……………………………………….
]

PODSTAWY WYKLUCZENIA
A: Informacja o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
1. Oświadczam, że nie występują okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 ustawy Pzp, które skutkowałyby wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.4
2. Oświadczam, że wobec wskazanego/-ych innego/-ych podmiotu/-ów:
……………………………………………………………………..…...,
………………………………………………………………….…………,
na którego/-ych zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nie występują
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 5
B: Informacja o istnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.6
Oświadczam,

że

zachodzą

wobec

Wykonawcy

lub

następującego

innego

podmiotu:
4 Wykonawca może wykreślić/przekreślić ten punkt, jeśli zachodzą w stosunku do niego podstawy
wykluczenia i składa stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej części.
5 Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli samodzielnie wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub jeśli w stosunku do innego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia i składa
stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej części.
6 Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust.
1 wobec odpowiednio wykonawcy/innego podmiotu.
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……………………………………………….………….,
podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ….. 7
ustawy Pzp.
Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca
podjął następujące środki naprawcze, które pozwalają na udział w postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………...........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOSCI DOKUMENTÓW
Spośród wymaganych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia lub spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający posiada lub ma możliwość uzyskania bezpośrednio za pomocą
bezpłatnej i ogólnodostępnej krajowej bazy danych odpowiednio następujących
dokumentów:8
1. ……………..………..,
2. ……………...........,
OŚWIADCZENIE KOŃCOWE
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są
aktualne i zgodne z prawdą oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

.…………………, dnia…………..

……………………..

………………………….
(miejscowość, data)

(podpis)

7 Wykonawca powinien wskazać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia.
8 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna wykonawca powinien wskazać: adres internetowy,
wydający urząd lub organ, dane referencyjne dokumentacji.
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