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Załącznik nr 9 do siwz

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) 

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.  Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej dalej

„uPzp” na „Wykonywanie  usług usuwania i  holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t  włącznie,
pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt
Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o
Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) ” 

 

Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane  w art. 24 ust. 5 pkt. 2, 4 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 nienależytego wykonania lub niewykonania z przyczyn leżących po mojej stronie,

w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji zawartej

z Zamawiającym, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub

zasądzenia odszkodowania; 

3) 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

1Niepotrzebne skreślić.
2Wykonawca 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.
3Skreślić jeśli nie dotyczy.


