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WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z  POSTĘPOWANIA* 

 /w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie składa każdy z wykonawców/ 
 

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

/podać nazwę  i adres Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej” 

 
1) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

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

1 pkt 12-22  

 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
 
Złożyć powyższe oświadczenie tylko jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą podstawy 
wykluczenia.  
 

2) OŚWIADCZENIE O ISTNIENIU PODSTAW WYKLUCZENIA, Z JEDNOCZESNYM 

PODJĘCIEM ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH 

 

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). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością(ami), na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………… 

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

(podać szczegółowy opis okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia oraz podjętych środków 

naprawczych) 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
  

Złożyć powyższe oświadczenie tylko jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia ale podjął on stosowne środki naprawcze.  
 

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WOBEC PODMIOTÓW NA 

ZASOBACH KTÓRYCH POLEGA WYKONAWCA (jeżeli dotyczy) 

 

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

zasoby przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………
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…………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

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

zamówienia (o których mowa w pkt. 1). 

 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
 
Złożyć powyższe oświadczenie tylko jeżeli Wykonawca przy wykazywaniu spełniania 
warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innego/ych podmiotu/ów. 

 
4) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jeżeli dotyczy) 

 

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 (o których 

mowa w pkt. 1). 

 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
 
Złożyć powyższe oświadczenie tylko jeżeli zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom. 
 

5) OŚWIADCZENIE KOŃCOWE 

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. 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

* Wykonawca składa obowiązkowo oświadczenie o którym mowa: 
 w punkcie 1 albo punkcie 2, stosownie do zaistniałych okoliczności (nie składa się obydwu oświadczeń), 
 w punkcie 5. 

Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa: 
 w punkcie 3 lub 
 w punkcie 4  
tylko, jeśli opisane tam okoliczności mają miejsce. 


