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OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U.  

z 2017, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą,  przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, p.n. „Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz 

dzierżawą hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny”, składam w imieniu Wykonawcy 

następujące informacje dla potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

Część I. Informacje dotyczące Wykonawcy  

Identyfikacja Informacje  

Nazwa  

 

 

Adres pocztowy  

 

Adres do korespondencji  

 

 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów 

 

 

Adres e-mail do korespondencji 

 

 

Samodzielny albo wspólny udziału w 

postępowaniu  

Informacje 

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o 

zamówienie z innymi wykonawcami, na podstawie 

art. 23 ustawy? (np. konsorcjum, umowa spółki 

cywilnej) 1)  

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli zaznaczono Tak, należy wskazać : 

a) rolę wykonawcy w grupie 

    (np. lider konsorcjum) 

b) nazwy pozostałych wykonawców wspólnie  

ubiegających się o zamówienie 

c) nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika  

ustanowionego na podstawie art.23 ustawy 

 

a) ………………………………………… 

 

b) ………………………………………… 

 

c) ………………………………………… 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy 

Informacje 

Imię i nazwisko  

Stanowisko/Funkcja  

Podstawa / dokument z którego wynika 

upoważnienie do reprezentacji wykonawcy  

( np. wpis do KRS, CEiDG,  pełnomocnictwo ) 

 

 

                                                 
1) Jeżeli zaznaczono TAK, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa -  

w swoim imieniu -  OŚWIADCZENIE, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia.   



Nr sprawy ZP 6/2018              Załącznik nr 2 do SIWZ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Część II.  Podstawy wykluczenia 

 

A. Informacja o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1. 

Oświadczam, że nie występują wobec Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

ustawy, które skutkują  wykluczeniem z postępowania, a tym samym spełniam warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w pkt 5. 

 

B. Informacja o istnieniu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 12) 

Oświadczam, że zachodzą wobec Wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1  pkt ….. ustawy. 

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca  podjął następujące środki 

naprawcze, które pozwalają na udział w postępowaniu:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 

 

 

 

…………………….…, dnia…………....                          ……………………..………………………….  

         (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

Wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2)  Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności z art. 24 ust. 1, w przeciwnym wypadku 

należy wykreślić lub pozostawić niewypełnione.  


