
 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice” 
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego………………………………. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Gmina Branice 
ul. Słowackiego 3 
48-140 Branice 
fax: 77 48 68 230 
email: ug@branice.pl  
 
2. WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
L.p. 
 

Nazwa Wykonawcy(ów) 
 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 

 
 

  

 
 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na  
 

a) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 
II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 

3, 4 i 8 ustawy Pzp, tj.  
a) nie jestem Wykonawcą/ jestem Wykonawcą*, 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615); 
b) nie jestem Wykonawcą/ jestem Wykonawcą*, który w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności takim który w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
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zamówienie,  
c) nie jestem Wykonawcą/ jestem Wykonawcą*, który osobiście lub osoby, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, pozostaje lub 

pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z: 
i. Zamawiającym, 

ii. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
iii. członkami komisji przetargowej, 
iv. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 

d) nie jestem Wykonawcą/ jestem Wykonawcą*, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 
e) nie jestem Wykonawcą/ jestem Wykonawcą*, który naruszył obowiązki dotyczące płatności 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 

 

   
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        
………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 
 

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, 2, 3, 4 i 8  ustawy Pzp). 

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

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
        

………………………………………… 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 
 

 

b) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 
 …………………………………………………………………….…………………  
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(podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………… 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 
c) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
 ……………………………………………………………………..….………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………… 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 
 

 

d) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach a), b), c) są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………… 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpisu 
 


