Zam.Publ.1/2021

Załącznik Nr 4 do SIWZ

.........................................................
Miejscowość i data
……………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
REGON : ……………………………………….
NIP: ……………………………………………..
Tel./fax…………………………………………
e-mail ………………………………………….

IRŚ w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
32-640 Zator , ul. Jana Pawła II 9/A

Oświadczenie
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, pojazdów
i ciągników IRŚ w Olsztynie RZD w Zatorze”
prowadzonego przez IRŚ w Olsztynie RZD Zator
Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU TRZECIEGO
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY / PODWYKONAWCY*

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.
1 ustawy Pzp, pkt. 1-6 i 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość),dnia

………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, pkt………………….. i/lub
109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w. art.
108 ust. 1 ustawy Pzp, pkt. 1-6 i 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, lub wpisać nie dotyczy,
lub skreślić nie potrzebne ).
Wykonawca / Podmiot trzeci udostępniający zasoby / Podwykonawca* nie podlega
wykluczeniu
w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109
ust.1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art.
110 ust. 2
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
(Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wyklucza wykonawcę)

…………….……. (miejscowość),dnia

………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wpisuje on „Nie dotyczy” .

*Skreślić niepotrzebne
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