
Załącznik nr 4 do SWZ 

Nazwa firmy (pełna nazwa firmy)  

 

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

NIP, REGON  

Wykonawca reprezentowany przez (imię, 

nazwisko, podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, składane na podstawie art. 125 ust. 1 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, zgodnie z rodz. VIII SWZ 

Na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,  

na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

24.10.2019 r. poz. 2019 z poź.zm.) na wykonanie usługi: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu działalności PPK Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju, w tym z terenu trzech Cmentarzy 

Komunalnych: Połczyn-Zdrój, Toporzyk i Popielewo” 

 

Informacja dotycząca Wykonawcy: 

Oświadczam,  że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ w rozdz. 

VIII – w zakresie …………………………………………… (opisać) ………………………. 

 

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), dnia ………….…… 

 

……………………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego   

 

 

Instrukcja wypełnienia: 

Wypełnia i podpisuje każdy z podmiotów, który wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SWZ 
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Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

NIP, REGON  

Wykonawca reprezentowany przez (imię, 

nazwisko, podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

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

Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z rodz. IX SWZ 

Na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,  

na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

24.10.2019 r. poz. 2019 z poź.zm.) na wykonanie usługi: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu działalności PPK Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju, w tym z terenu trzech Cmentarzy 

Komunalnych: Połczyn-Zdrój, Toporzyk i Popielewo” 

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 8 i 10 ustawy 

Pzp. 

3. 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 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: ………………………………………………………………………………………………… 

 

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), dnia ………….…… 

 

……………………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego   

 
Instrukcja wypełnienia: 

1. Wypełnia i podpisuje Wykonawca, który samodzielnie składa  ofertę (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 

2. Wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w (podpisuje kwalifikowanym podpisem  

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) 

3. Oświadczenie/a  Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów udostępniających zasoby  przekazywane  

jest/są  wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami 

 


