
 

   

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i 
internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w ramach 
projektów: 

• „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 
• „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 

• „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 
realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 
2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe składam niniejsze oświadczenie: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 
……………………………………        ………….………………..……………..…………… 
(miejsce, data)                 (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

                                          
 

Poniższe oświadczenie należy wypełnić, o ile zachodzą podstawy wykluczenia wykonawcy oraz gdy 

wykonawca podjął stosowne środki naprawcze. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do 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 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, podjąłem/łam następujące środki naprawcze:  

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

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

 

……………………………………        ………….………………..……………..…………… 
(miejsce, data)                 (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

             do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy, dane adresowe 



 

   

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

(jeśli ma zastosowanie) 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………………………………………….……  

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

……………………………………        ………….………………..……………..…………… 
(miejsce, data)                 (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 

pkt 2 ustawy Pzp] 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………………………        ………….………………..……………..…………… 
(miejsce, data)                 (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 
                                                do reprezentowania Wykonawcy) 
 

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. 

 

 

……………………………………        ………….………………..……………..…………… 
(miejsce, data)                 (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 
                                                do reprezentowania Wykonawcy) 


