
Załącznik nr 4 do SIWZ 
(pieczęć Wykonawcy)  

 
 

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

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej - ustawą Pzp) 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Wykonawca: 

 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/ów) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………...
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa w formie leasingu 
operacyjnego z opcją wykupuciągnika rolniczego” prowadzonego przez Zamawiającego, 

oświadczam, co następuje: 

 
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-18 oraz pkt 20-22 ustawy Pzp. 

2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oświadczam, że 

zobowiązuję się do złożenia na żądanie Zamawiającego oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

3) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp oświadczam, że:  

a. nie brałem udziału w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia*, 

b. moi pracownicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia,  

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brali udziałuw 

przygotowaniu przedmiotowego postępowania*, 

c. brałem udział w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia*, 

d. moi pracownicy lub osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło,agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług brali udział w 

przygotowaniuprzedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia*. 

*niepotrzebne skreślić  

 



 

Opis okoliczności uczestniczenia w przygotowaniu przedmiotowego postępowania 

przez Wykonawcę, jego pracowników lub innych osób (jeśli wystąpiło):  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp 

(z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:  

• w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 

1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

• który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

• jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy 

Pzpz: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp). 

 
5) 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 pkt 

1-3 ustawy Pzp). 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (jeśli wystąpiło): 

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

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

Należy szczegółowo opisać podjęte środki naprawcze w załączeniu przedstawiając dowody na to, że 

podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

 

 

 

 

…………………………………………………………(data i 

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 



II. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA:  

 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………... 

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

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzieleniezamówienia. 

 

 

……………………………………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

ZASOBY KTÓREGO 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. 

 

 

…………………………………………………………(da

ta i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORAMACJI:  
 

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.  
 

 

 

 

…………………………………………………………(da

ta i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 


