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zał. nr 3 do SIWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych 
 (Dz.U. z 2018, poz. 1986) 

 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału            

w postępowaniu  

 
NA BUDOWĘ SZLAKU SPACEROWEGO WŚRÓD KORON ROSNĄCYCH 

DRZEW W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA 
ROZWOJU PROJEKTU TURYSTYCZNEGO, ZWIĘKSZENIA LICZBY 

KURACJUSZY I PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNEJ” 
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA                   
2014-2020 - W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 

 
 

 
  

Nazwa i adres wykonawcy  (firmy): .........................................................……………........................... 
 
...............................................................……………………....................................................................... 
  
nr. tel. ........................................ nr. fax ............................................ e-mail ………………….……..…… 
  
 

 
1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 
 

1) Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz 1986). 

 

2) (Wypełnić, jeżeli dotyczy, jeżeli nie dotyczy, niniejszy punkt skreślić lub wpisać „nie dotyczy”) 

             Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do nas/mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ………….…… ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 tejże ustawy, podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

             ……………………………………………………………………………………………………………………... 
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2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU                                        
W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
określone przez Zamawiającego, tj.: 
1) posiadam(y) doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej której 

zakres obejmował lub która polegała budowie lub przebudowie konstrukcji drewnianych lub 
stalowych lub stalowo – drewnianych o wysokości co najmniej 12 m, wykonanej nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanej należycie, zgodnie                            
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej.  

 
2) przy realizacji zamówienia będę/będziemy dysponować osobami: 

a) projektantem: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, 

b) kierownikiem budowy: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń. 

 
 
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASOBY KTÓRYCH, POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA 
(Wypełnić, jeżeli dotyczy, jeżeli nie dotyczy, niniejszy ustęp skreślić lub wpisać „nie dotyczy”) 

 
1) Informuję/Informujemy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego, polegam(y) na zasobach następującego podmiotu: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

2) Oświadczam(y), że podmiot/y na zasoby których powołuję/powołujemy się w niniejszym 

postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz 1986). 

 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 
 
 

1) Informuję/Informujemy, że roboty/usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: 

           a)  bez udziału podwykonawców, 

              b) częściowo przy udziale podwykonawców (w tym przypadku należy określić części zamówienia, 

których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, 

o ile jest to wiadome Wykonawcy proponowanych podwykonawców.  

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2) Oświadczam(y), że podwykonawcy nie będący podmiotami na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca w niniejszym postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania                            

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz 1986). 

 
 
 

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam(y), 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)                                                                                                    pieczęć i podpisy upoważnionych  
                                                                                                                                       przedstawicieli wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


