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Zamawiający:         Załącznik nr 5 do SWZ 

(składane na wezwanie) 

GMINA LELÓW 

ul. Szczekocińska 18 

42-235 Lelów 

 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 (pełna nazwa/firma) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w 

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 

 

1. Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym złożonym  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa Przedszkola Gminnego w 

Lelowie”, (załącznik nr 2) w zakresie podstaw wykluczenia art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a zatem:  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:  

• art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 w odniesieniu do braku prawomocnego skazania za przestępstwa 

wskazane w tych przepisach; 

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w odniesieniu do braku wydania wobec mnie prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

• art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp w odniesieniu do braku orzeczenia wobec mnie tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w odniesieniu do braku zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w odniesieniu do braku zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania; 

• art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w odniesieniu do braku wobec mnie sytuacji, w której otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, zawieszono działalność; 

• art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 
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• art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

• art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

- z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

 

3. *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………….……. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w ust. 2,  

o ile dotyczy) ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że aktualne są podjęte 

przeze mnie środki naprawcze:  

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

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

 

………………………….                                                                         …………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                                                                        (podpis)  

 

4. *Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z niżej wymienionymi Wykonawcami, 

którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:  

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

Jednocześnie załączam/y dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/ przesłać Zamawiającemu): 

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

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

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie. 

 
 
………………………….                                                                         …………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                                                                        (podpis)  

 

*jeżeli taka sytuacja będzie dotyczyła Wykonawcy, jeżeli nie wykreślić. 

 

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 

przedstawieniu informacji.  

 
 
 
 
…………………………………….                                               …………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                                                                 (podpis) 
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UWAGA: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 


