Oznaczenie sprawy: SPZOZ MOZ 3/271.2/2019

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie Wykonawcy*
Ja/my, niżej podpisany/i (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
………………….....................................................................................................................................................
………………….....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/,adres wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
………………….....................................................................................................................................................
………………….....................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek
organizacyjnych Powiatu Wołowskiego”, numer sprawy IZP.272.3.2018, oświadczam/my, co następuje:
A. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy (wypełnić właściwy punkt/skreślić niewłaściwy):
1)
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz art. 24 ust. 5 (w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu
i w SIWZ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”) w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
…………….………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
2)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub wskazanych przez Zamawiającego z art. 24
ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
24
ust.
8
pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
2.
Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG):
1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.
Informacja dotycząca wykonawcy:
1
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Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdz. 10 ust. 1 pkt 1 oraz Ogłoszeniu o
zamówieniu t. j. :
1) posiadamy, aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
(sprzedaży) gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr ………………………………………........ z dnia .........................................................................................
na okres …..................................................................................................,
2) posiadamy, aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
gazu
ziemnego,
wydaną
przez
Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
nr ....................................................... z dnia ...............................................................................
na okres …...................................................................................................,
– w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej *)
albo
posiadamy aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj.
Polską Spółką Gazownictwa Sp,4
na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, nr
............................
z
dnia
.......................................................
na
okres
…................................................................................................... .
- w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej*).
*) niepotrzebne wykreślić
…………….………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

C. 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 ………….……. r.

*

…………………………………………
(podpis)

Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
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