
 

 

Zał.  nr 1.2  

Wykonawca: 

........................................................... 

(pieczątka wykonawcy/ nazwa, adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  

 Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej jako: ustawa) 

 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

„Usługa  zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) 

z PSZOK w Szymiszowie” 

Nr 1/PKW/12/2021 

 

W trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 

 

Zamawiający: 

 
Zamawiający: Strzeleckie Wodociągi i kanalizacja Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością. 

47-100 Strzelce Op., ul. Mickiewicza 10. 

 

Oświadczam/oświadczamy*, co następuje: 

 
 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam/Oświadczamy*, że nie podlegam/podlegamy* wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 108 ust 1 ustawy. 

2. Oświadczam/Oświadczamy*, że nie podlegam/podlegamy* wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy. 

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

 

………………………………………… 

(podpis/y) 
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Oświadczam/Oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt ………… lub art. 109 ust. 1 pkt ………… 

ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8, 10 ustawy). Jednocześnie 

oświadczam/oświadczamy*, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy spełniłem/spełniliśmy* łącznie następujące przesłanki:  

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

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

 

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

 

 

………………………………………… 

(podpis/y) 

 
 
 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW, NA ZASOBY KTÓRYCH 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**: 

 

Oświadczam/Oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, polegam/polegamy* na zasobach następującego/następujących* 

podmiotu/podmiotów*:  

 ………………………………………………………………………………………….

…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także: NIP i KRS) 

W następującym zakresie: ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….

…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także: NIP i KRS) 

W następującym zakresie: ………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………… 

(podpis/y) 
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III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW NIEBĘDĄCYCH 

PODMIOTAMI, NA ZASOBY KTÓRYCH POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**: 

 

Oświadczam/Oświadczamy*, że następującemu/następującym* 

podwykonawcy/podwykonawcom*, zostanie/zostaną* powierzona/powierzone* do 

wykonania część/części* zamówienia: 

1. ………………………………………………………………………………………….

…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także: NIP i KRS) 

Część zamówienia powierzona podwykonawcy: ………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….

…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także: NIP i KRS) 

Część zamówienia powierzona podwykonawcy: ………………………………………….. 

 

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

………………………………………… 

(podpis) 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 

 

Oświadczam/Oświadczamy*, że spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

 

 

a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

       

b) Zdolności technicznej lub zawodowej, 

       

 

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

        

………………………………………… 

 

 

(podpis/y) 

 

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam/Oświadczamy*, 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. 

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

     

………………………………………… 

(podpis/y) 

* niepotrzebne skreślić 

** jeśli nie dotyczy skreślić cały pkt II i/lub III i/lub wpisać: „nie dotyczy” 
 


