Załącznik nr 4 a
Wykonawca:
……………………………………….……………….………
…………………………………………….…………………
(pełna nazwa/firma, adres,)

reprezentowany przez:
…………………………….…………………………………
……………………….…………………
(imię, nazwisko, stanowisko)

O ŚW I A DCZE NI E W YK O NAW CY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd – Etap 2”, znak sprawy:
1/ZO/2020, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w
Zabierzowie, oświadczam co następuje:
I. Nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa
w Zapytaniu ofertowym w sekcji VI SIWZ tj. :
1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (teks jednolity z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
2) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
3) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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4) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcę, który brał udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
5) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
6) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 993).
7) Wykonawcę, 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 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
2003r. – Prawo upadłościowe.
8) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w pkt. 3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA: (jeśli nie dotyczy - przekreślić)1:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
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III. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.
podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i nazwisko
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
………………..……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 b
Wykonawca:
……………………………………….……………….………
…………………………………………….…………………
(pełna nazwa/firma, adres,)

reprezentowany przez:
…………………………….…………………………………
……………………….…………………
(imię, nazwisko, stanowisko)

O ŚW I A DCZE NI E W YK O NAW CY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd – Etap 2”, znak sprawy:
1/ZO/2020, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w
Zabierzowie, oświadczam co następuje:
INFORMACJA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UCZESTNICTWA:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym w sekcji V. 1. SIWZ.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego Zapytaniu ofertowym w sekcji V.1. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów1:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
………………..……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

1

Wykonawca wypełnia jeżeli ma zastosowanie albo wykreśla jeżeli nie ma zastosowania
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