
Załącznik Nr 3 do SIWZ(

………………………………………………..

                        pieczęć firmy)

                                                                                                                 

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

                                                                                                                      .(miejscowość, data)

Zamawiający:

„ZDU – Komunalka Sp. z o.o.”

ul. Wybudowanie 18

13-340 Biskupiec

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

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

publicznych (Dz. U. z 2018poz. 1986z późn. zm.) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

DANE DOTYCZĄCE  WYKONAWCY:  .

Nazwa: .........................................................................................................................................

Siedziba: .......................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………………….

Strona internetowa ……………………………………………………………………………...

numer telefonu: …………………………………………………………………………………

Numer faksu: …………………………………………………………………………………...

Numer REGON: ...………………………………………………………………………………

Numer NIP/PESEL……………………………………………………………………………...

KRS/CEDIG:............……………………………………………………………………………

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

Imię i Nazwisko:.....................................................................................……………………….

Stanowisko, dane kontaktowe…………………………………………………………………...

nformacje dotyczące przedstawicielstwa:……………………………………………………….



(Należy załączyć odpowiednie upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli nie wynika ono z dokumentów 

rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii).

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa 

paliwa wraz z transportem do „ZDU – Komunalka Sp. z o.o.” oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

ustawy Pzp.

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

      (Data i podpis Wykonawcy)

2.[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp]

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp

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

                      (Data i podpis Wykonawcy)

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

2 ustawy Pzp

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

             (Data i podpis Wykonawcy)

3)Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

4 ustawy Pzp

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

             (Data i podpis Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ............. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z 



ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ...................................................................................................................................

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

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

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

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

    (Data i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU,  NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu tj: 

1) .................................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................................

3) ..................................................................................................................................................

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

KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

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

(Data i podpis Wykonawcy)

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp]1)Oświadczam, że 

podmiot/ty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

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

(Data i podpis Wykonawcy)



2)Oświadczam, że podmiot/ty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 

ustawy Pzp

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

.(Data i podpis Wykonawcy)

3)Oświadczam, że podmiot/ty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 

ustawy Pzp

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

.(Data i podpis Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .............

ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęte zostały następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………...

(Data i podpis Wykonawcy)

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 Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić 


