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Formularz C – załącznik  do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy z art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp 

 

Zamawiający: 

 

Gmina Gaworzyce 

ul. Dworcowa 95 

59-180 Gaworzyce  

Wykonawca: 

 

………………………………

…………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbudowa rowu ziemnego w 

obrębie Gostyń w km 0+000 – 0+650 (działka nr 123) [intensywne opady deszczu, luty 2017 r.]”. 

 

 

prowadzonego przez Gminę Gaworzyce oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

. 

 

 

      

miejscowość  data  
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE  

DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 Pzp 

 

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

Pzp. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 

pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności: 

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

4) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

5) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

 

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz pkt 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności) 

 

 

 

WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA  

W art. 22a ust. 1 Pzp PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 i ust. 5 Pzp 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp,  

na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 

Pzp: 

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

4) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY 

WYKLUCZENIA. 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.  

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

      

miejscowość  data  
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

  

      

miejscowość  data  
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Oświadczam, że: 

1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

że nie zataił tych informacji; 

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty; 

3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających  

w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

      

miejscowość  data  
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

  


