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                       Załącznik Nr 2a do SIWZ „Wzory oświadczeń” 

 

      Postępowanie Nr ZP/17/2018 

...............................................                                                                                    . 
pieczęć adresowa Wykonawcy      

                                                                                             

 
Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. ………………………………………………………………………………….………………………….. 

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

…... …………………………………………………………………………………………………. (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez ………………………………………………… (oznaczenie Zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w …………..…………………………………………………..…………………………………………………. 

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

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

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

…... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

       ………………………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego 

w………………………………………………………...……………………………………..….. 

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………. 

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

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

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

..………………………………………………………………………………………………………………..,  

w następującym zakresie: ………………………………………………………… 

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

………………..….……. (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 
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                       Załącznik Nr 2b do SIWZ „Wzory oświadczeń” 

 

      Postępowanie Nr ZP/17/2018 
 

Zamawiający: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 
 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. ………………………………………………………………………………….………………………….. 

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

…... …………………………………………………………………………………………………. (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez ………………………………………………… (oznaczenie Zamawiającego), 

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), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 
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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 naprawcze: 

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

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

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

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

 

       ………………………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będących podwykonawcami: 

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

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

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

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

 

       ………………………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 



5 

 

Załącznik Nr 2c do SIWZ „Wzory oświadczeń” 

 

      Postępowanie Nr ZP/17/2018 
Oświadczenie Wykonawcy  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 

pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Prenumerata specjalistycznych czasopism zagranicznych (w wersji drukowanej + online) 

w latach 2019 - 2021 dla Biblioteki Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie” 

(Postępowanie Nr ZP/17/2018) 
prowadzonego przez: 

………………….. 

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

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

Ja (My), niżej podpisany (ni):  

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

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

..... 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
działając w imieniu i na rzecz  Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG): 

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

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

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

Jako uprawniony/nieni do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp: 

 

1. /# Składam/y listę podmiotów, razem z którymi Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634 ze zm.) 

Lp. Podmiot 

1.  

2.  

3.  

…  

 

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

 

       ……………………………………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 

2. /# Informuję/my, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 

23 ustawy Pzp. 

 

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

       ………………………………………….………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

         osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 

/# Wykonawca wypełnia pkt. 1 albo pkt.2 
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Załącznik Nr 2d do SIWZ 

„Wzór oświadczenia dotyczącego polisy OC lub innego dokumentu” 

 

      Postępowanie Nr ZP/17/2018 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

dotyczące upływu terminu ważności dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Prenumerata specjalistycznych czasopism zagranicznych (w wersji drukowanej + online) 

w latach 2019 - 2021 dla Biblioteki Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie” 
(Postępowanie Nr ZP/17/2018) 

prowadzonego przez: 

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

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

Ja (My), niżej podpisany (ni):  

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

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

. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

działając w imieniu i na rzecz  Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG): 

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

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

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

Jako uprawniony/nieni do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wezwaniem Zamawiającego 

 

Oświadczam(my), że w trakcie realizacji zamówienia (umowy) w przypadku upływu terminu 

ważności dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie minimum 100.000,00 zł, o którym/ych jest mowa w 

VI Rozdziale SIWZ w ust. 3 pkt. 2, przedłoży(ą) Zamawiającemu do wglądu oryginał 

następnego/ych dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie minimum 100.000,00 zł, z terminem ważności 

obejmującym swoim zakresem termin zakończenia realizacji umowy przedłużony o 30 dni 

kalendarzowych, której(ego) kopia wraz z potwierdzeniem opłacenia zostanie załączona do 

umowy 

 

 

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

 

       ………………………………………….………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

         osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 
 

 


