
Znak sprawy: ZP-3/PN/2021                                                        Załącznik nr 4 do SWZ 

 
Wykonawca: 

……………………………………..

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 125  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.   

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

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

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

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

(nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………….………………………………………………………………(oznaczenie zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
(konsorcja / spółki cywilne) 

 
Rola wykonawcy 
(lider, partner)   ................................................................................................. 
 
Nazwy, adresy  
pozostałych wykonawców ................................................................................................ 
 
 ............................................................................................... 
 

.............................................................................................. 
 
Sposób reprezentacji  wykonawców                 
                                                                                                                
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w ……..…………………………………………………..…………… 

……………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu). 

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie artykułu 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ….. ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

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

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

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności  gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

- zdolności technicznej lub zawodowej 



 
INFORMACJA O PODMIOTACH UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY WYKONAWCY (ART. 118 

UST. 1 USTAWY Pzp): 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

Nazwa i adres podmiotu: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Zasoby, na które powołuje się wykonawca: 

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

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

(należy wskazać odpowiednie zasoby: zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa 

lub ekonomiczna) 

Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty na których zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
INFORMACJA O PODWYKONAWCACH (ART. 462 ust. 5 USTAWY Pzp): 

Oświadczam, że na dzień składania ofert następujący podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć 

w realizacji przedmiotu  zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania: 

 

Nazwa i adres podwykonawcy: ……………………………………………………………… 

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

UWAGA: 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub  
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 


