
   

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
..........................................., dnia ................................ 

             (miejscowość) 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

My niżej podpisani  

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na …………………..   

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

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie 

wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

 ................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 
 

 

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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

 
 

 

             

 

 

 

 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 



   

 

naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

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

 

       ................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i 

pieczątka 
Wykonawcy/pełnomocnika) 

 

 

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

niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… 

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

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

(czytelny podpis albo podpis i 
pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 

 

 

UWAGA 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z  

Wykonawców 

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów 
 

 

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

(czytelny podpis albo podpis i 
pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 

 



   

 

 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej: 

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.): „Kto w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu 
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank 
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu 
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

 


