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WYKONAWCA 

……………………………………………………………………

………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) 

 

1.  Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie    

     zamówienia pn. : „Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu     

     wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu”. Oznaczenie sprawy: WKB    

     271.7.2021, prowadzonym przez Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ, oświadczam,    

     że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw    

     wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.   

 

2. Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie    

    zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu   

    wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu”. Oznaczenie sprawy: WKB   

    271.7.2021 , prowadzonym przez Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ,   

    oświadczam, że w stosunku do wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia  

    z postępowania wskazane      w art. ……… Pzp (podać mającą zastosowanie w   

    postępowaniu podstawę wykluczenia z postępowania spośród wskazanych przez   

    zamawiającego w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp).  

    Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp w celu    

    wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy   

    wykluczenia wykonawca przedsięwziął następujące środki   

     („samooczyszczenie”): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych 

środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które 

zamawiający posiada: 

 

Nazwa postępowania Numer 

postępowania 

lub oznaczenie 

sprawy 

Określenie podmiotowego 

środka dowodowego 

potwierdzającego brak podstaw 

wykluczenia, który posiada 

zamawiający, o ile podmiotowy 

środek dowodowy jest 

prawidłowy i aktualny 

   

   

   

 

 

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 przedstawianiu informacji. 


