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                       Załącznik Nr 5B do SIWZ „Wzór Oświadczeń dot. braku podstaw wykluczenia na 

podst. art. 24 ust. 5 pkt. 2-8 ustawy” 
      Nr referencyjny ZP/8/2020 

 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Oświadczenia Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 

24 UST. 5 PKT. 2-8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWY)  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 
„Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie do 
obiektów przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i do obiektów przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21)” 
(Nr referencyjny ZP/8/2020) 

(nazwa postępowania), 
prowadzonego przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

(oznaczenie Zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

1. Potwierdzam niniejszym: 

1) brak wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; /* 

2) wydanie wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i oświadczam, że: /* 

a) posiadam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami i na wezwanie Zamawiającego przedłożę te 

dokumenty do wglądu, /* 

b) zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności i na wezwanie 

Zamawiającego przedłożę porozumienie do wglądu. /* 
 
/* niepotrzebne skreślić 

 

………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        …………………….………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 
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2. Potwierdzam niniejszym: 

1) brak wydania orzeczenia wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; /* 

2) wydanie orzeczenia wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne. /* 
 

/* niepotrzebne skreślić 

 

 

………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        …………………….………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

3. Potwierdzam niniejszym 

1) brak wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 

ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; /* 

2) wydanie prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia 

wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. /* 

 
/* niepotrzebne skreślić 

 

 

………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        …………………….………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                   do reprezentowania Wykonawcy 
 

4. Potwierdzam niniejszym 

1) brak wydania wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; /* 

2) wydanie wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; /* 

 
/* niepotrzebne skreślić 

 

 

………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        …………………….………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                     do reprezentowania Wykonawcy 
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5. Potwierdzam niniejszym, że 

1) nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); /* 

2) zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). /* 

 
/* niepotrzebne skreślić 

 

 

………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        …………………….………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                   do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

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.  

 

       ………………………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 


