
Załącznik nr 2a do SIWZ 

A. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp):  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

WYKONANIE PROJEKTU MODERNIZACJI OSNOWY 

SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ DLA GMINY SZREŃSK, POW. 

MŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I REALIZACJA 

TEGO PROJEKTU. 

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego oświadczam, co 

następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

.......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy  

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp). 

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

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………….………………………………….….. 

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

.......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………….……………………..…………

…… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  



 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

.......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

1. 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. 

2. Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

złożę w wyznaczonym terminie wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VII SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

.......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Wskazuję, że dokumenty, o których mowa w Części VI pkt 3 SIWZ, dotyczące: 

1) Wykonawcy - są dostępne pod następującym adresem ogólnodostępnej bezpłatnej bazy 

danych: 

□ https://ems.ms.gov.pl 

□ https://prod.ceidg.gov.pl 

□ …………………………………………….. 

(właściwą treść należy zaznaczyć w następujący sposób: ). 

2) (jeżeli dotyczy) innego podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu - są dostępne pod następującym 

adresem ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych: 

□ https://ems.ms.gov.pl 

□ https://prod.ceidg.gov.pl 

□ …………………………………………….. 

(właściwą treść należy zaznaczyć w następujący sposób: ). 

II. Informuję, że jesteśmy (należy postawić znak „x” we właściwym okienku): 

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

            roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro) 

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

            roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro) 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

           małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego 

            roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza  

           43 000 000 euro) 

 żadne z powyższych 

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 

 

…………….….……. (miejscowość), dnia ………………..………. r.  

 

            

       ………………………………………… 

(podpis) 



 


