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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY1)

składane Zamawiającemu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

W odpowiedzi na wezwanie z dnia …….…....(wskazać datę wezwania) dotyczące postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  pn.  Wykonywanie  usług  przechowywania  pojazdów  i/lub  części  samochodowych

zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a

ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej

jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecane przez KPP Stargard oświadczam, że w stosunku do mnie: nie

zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 8 ustawy Pzp.2)  tj. składam:

1) oświadczenie  o braku poważnego naruszenia w sposób zawiniony obowiązków zawodowych, co podważa

moją  uczciwość,  w szczególności  gdy  w wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie

wykonałem lub nienależycie wykonałem zamówienie, co Zamawiający jest w stanie  wykazać za pomocą

stosownych środków dowodowych;

2) oświadczenie  o  braku  naruszenia  obowiązków  dotyczących  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenie  społeczne lub  zdrowotne,  co  Zamawiający jest  w stanie  wykazać za  pomocą stosownych

środków dowodowych, z  wyjątkiem przypadku,  o którym mowa w art.  24 ust.1 pkt 15 uPzp,  chyba że

dokonałem płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W związku z treścią ww. wezwania, składam następujące dokumenty: ……….…….)3)

……………..dn………………                                                       ……………………………….

                   (miejscowość i data)                                                  czytelne podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

                                                                                                                      Wykonawcy  albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wykonawca samodzielnie wskazuje przesłanki dotyczące podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w zakresie objętym wezwaniem zamawiającego.
Jeśli zachodzi którakolwiek ze wskazanych przez zamawiającego w wezwaniu przesłanek wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmienić
treść oświadczenia.
3) Skreślić jeśli nie dotyczy.


