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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Nasadzenia 

drzew, krzewów oraz innych roślin na terenach gminnych Miasta Tychy w 2019r.” oświadczam, 

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp przewidzianych przez Zamawiającego w punkcie 6.4 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w punkcie 6.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

podstawie art. ............. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 PZP albo 24 ust. 5 pkt 1 PZP). Jednocześnie 

oświadczam(y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem(liśmy) 

następujące środki naprawcze:  

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

(należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie oraz przedstawić dowody na to,  

że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu).* 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów* 

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

Zamawiającego w rozdz. 6 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 
 __________________________________________________________________________________  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
Jednocześnie oświadczam, że ww. podmiot/y spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu w zakresie  

w jakim powołuję się na ich zasoby.  

 
 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca** 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

 
 __________________________________________________________________________________   

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 albo 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 

 
 

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. 

 

 
 
 
  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 

* Wypełnić jeśli dotyczy 

** Wypełnić jeśli wypełniono „Informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów” 


