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Zał. nr 2 do SIWZ 
 
 
Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Bydgoska 76 

64-920 Piła 

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

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy1:  
………………………………………. (wpisać czy jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem) 
 
reprezentowany przez: 
……………………………………………
……………………………………..…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY2  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  
 
 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia na 
Hali Widowiskowo-Sportowej” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu  oraz w rozdziale VII SIWZ.  
 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w rozdziale VIII SIWZ.  
 
 

…………………….…….  
      (miejscowość i data)  
 

        ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 
 

                                                           
1  Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 6.5.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.Urz. UE L 124 z 20.5.2003 r., s. 36): mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro; małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające 
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; średnie przedsiębiorstwa – 
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 
których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich składa oświadczenie w zakresie, w jakim 

wykazuje spełnianie warunków udziału  w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 
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Oświadczam3, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania, o których 
mowa w art. …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w rozdziale VIII SIWZ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością 
podjąłem na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
 
…………………….…….  
    (miejscowość i data)  

 
        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdziale VII SIWZ, polega na zasobach 
następującego podmiotu i w zakresie:  

 

Pełna nazwa i adres podmiotu, NIP/REGON Nazwa i zakres zasobu udostępnionego Wykonawcy 

  

  

  

 
 
 
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. 
 
 
…………………….…….  
  (miejscowość i data)  
 

        ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 

 
 
(Uwaga: zastosować w zakresie podwykonawcy tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, 
o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy albo wypełnić odpowiednio. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami 
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. 
 
 
…………………….…….  
  (miejscowość i data)  

 
        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
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 i data)  

 
        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


