
Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Nazwa firmy (pełna nazwa firmy)  

 

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

NIP, REGON  

Wykonawca reprezentowany przez (imię, 

nazwisko, podstawa do reprezentacji) 

 

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością 

prowadzenia negocjacji,  na realizację zamówienia : 

Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną 

w ramach zadania pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbiórkami i zmianą sposobu użytkowania dla 

zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK  sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju wraz z budową niezbędnej 

infrastruktury w zakresie dojazdów i miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych  i oświetlenia terenu 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podstawie art. 112 ust, 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 z poź.zm.) 

Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Informacja dotycząca Wykonawcy: 
Oświadczam,  że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ 

w 

pkt. ……………………………………………………………………………………………………  

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

 

__________________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ w punktach SIWZ  ........................................................................................... 

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

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów  

Nazwa firmy: .............................................................................................. 

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

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

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

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

w następującym zakresie:………………………...................................................………………………      

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

                       (wskazać odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
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__________________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 

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. 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 
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Nazwa firmy (pełna nazwa firmy)  

 

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

NIP, REGON  

Wykonawca reprezentowany przez (imię, 

nazwisko, podstawa do reprezentacji) 

 

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością 

prowadzenia negocjacji,  na realizację zamówienia : 

Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną 

w ramach zadania pn: Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbiórkami i zmianą sposobu użytkowania dla 

zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK  sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju wraz z budową niezbędnej 

infrastruktury w zakresie dojazdów i miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych  i oświetlenia terenu 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 z poź.zm.) 

Oświadczenie dotyczące Wykonawcy: 

1. Oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 
2. Oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 

5,7, 8 i 10 ustawy Pzp. 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 

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. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 1, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 
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Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca: 

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

postępowaniu: 

Nazwa firmy: .............................................................................................. 

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

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

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

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 

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. 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 

 
 


