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Wykonawca: 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
(pełna nazwa firmy, adres) 

reprezentowany przez: 

………………………………………. 

………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
podstawa do reprezentowania) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i braku podstaw wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Dostawa energii elektrycznej, 

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej do budynku  Urzędu Statystycznego w Katowicach”: 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt 5.3. SIWZ. 

 

2. Wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy 

Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na warunkach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego w pkt 5.3. SIWZ polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących 

podmiotów: 

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

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

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

 
Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
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oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego:, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

Wykaz dokumentów: 

a) …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

c) …………………………………………………………………………………………………..………... 

d) ………………………………………………………………………………………………………..…... 

e) …………………………………………………………………………………………………….……... 

 

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy. 

 

1) Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.  

 

4. Wykazanie, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności w sytuacji, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp. 

 

1) Oświadczam, że Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 lub art. 24 ust. 5  pkt 1-4 ustawy Pzp. 

2) Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż Wykonawca podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp, 

Wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności: 

a) ………………………………………………………………………………………………..….. 

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

c) ………………………………………………………………………………………..………….. 
 

 (należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności) 
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5. Wykazanie, że nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4 

ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1  

pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp: 

1) ………………………………………………………………………………………………..……………..... 

2) ………………………………………………………………………………………..……………………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..………………….…..... 

 

6. Wykazanie, że nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia. 

 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.  

1) …………………………………………………………………………………………………..…..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..………..………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..………...………..... 

4) ………………………………………………………………………………………..………..………..... 

5) ………………………………………………………………………………………..…………..……..... 

 

7. Oświadczenie o nie przedstawianiu informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, 

przedstawianiu wymaganych dokumentów oraz nie podejmowaniu bezprawnych działań. 

 

Oświadczam, że: 

1) Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji; 

2) Wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty; 

3)  Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających 

w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) Wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać Wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 
…………………, dnia…………………                           ……….……………………………………………  
                                                                                                               (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej)  
 


