
Dostawa oleju nap dowego na potrzeby w asne dla Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki 
Komunalnej Spó ka z o.o.  w Krynicy-Zdroju nr sprawy  ZP.ON.01.2016 
 
Za cznik  nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiaj cy: 

……………………………………

…………………………………… 

(pe na nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pe na nazwa/firma, adres, w zale no ci od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imi , nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

 

 

 

wiadczenie wykonawcy  

sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówie  publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZ CE SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU  
 

 
 

 

 

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa post powania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiaj cego), wiadczam, co nast puje: 

 
WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY: 

 
1. wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
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2. wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

wiadczam, e zachodz  w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post powania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (poda  maj  zastosowanie podstaw  wykluczenia spo ród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze nie o wiadczam, e w zwi zku z ww. 

okoliczno ci , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podj em nast puj ce rodki naprawcze: 

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

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

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

…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 
WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI  

WYKONAWCA: 

 
wiadczam, e w stosunku do nast puj cego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powo uj  si  w niniejszym post powaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(poda  pe  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodz  podstawy 

wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEB CEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI  WYKONAWCA: 

 
wiadczam, e w stosunku do nast puj cego/ych podmiotu/tów, b cego/ych 

podwykonawc /ami: ……………………………………………………………………..….…… (poda  

pe  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodz  podstawy 

wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY: 

 

wiadczam, e spe niam warunki udzia u w post powaniu okre lone przez zamawiaj cego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 
(wskaza  dokument i w ciw  jednostk  redakcyjn  dokumentu, w której okre lono warunki udzia u w post powaniu). 
 

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 
 

 

INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

wiadczam, e w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, okre lonych 

przez zamawiaj cego w………………………………………………………...……….. (wskaza  dokument 

i w ciw  jednostk  redakcyjn  dokumentu, w której okre lono warunki udzia u w post powaniu), polegam na zasobach 

nast puj cego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………………….., w nast puj cym zakresie: ………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskaza  podmiot i okre li  odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI: 

 

wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne  

i zgodne z prawd  oraz zosta y przedstawione z pe wiadomo ci  konsekwencji 

wprowadzenia zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 


