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WYKONAWCA 

………………………………………………………………………………………… 
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli 

jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP,  

o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
 

 

Uprawniony do reprezentowania wykonawcy ………………………………………… ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego określonego kodem CVP: 09134100-8”, oznaczenie 

sprawy: ZP.1.2022, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miejski Zakład Komunikacji Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski KRS: 0000813230, 

NIP: 6612378862, REGON 384849031: 

 

 

WYPEŁNIA WYKONAWCA:  

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 i 10 

ustawy PZP. 

 

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

 

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

/podpis elektroniczny/ 

 

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. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-5, 7-8, 10 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

 

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

/podpis elektroniczny/ 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V Specyfikacji warunków 

zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

 

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

/podpis elektroniczny/ 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji warunków zamówienia. 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.  

 

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

/podpis elektroniczny/ 

 

 

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 elektroniczny/ 

 

 


