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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE  

z art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 Działając na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) załączam do oferty w 

niniejszym postępowaniu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, stanowiące  potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu 

- zwane dalej „Oświadczeniem”. 

 

Część I – Informacje dotyczące Zamawiającego i postępowania 

 

1. Zamawiający, któremu składane jest Oświadczenie. 

Lp. Kategorie danych odnoszących się do 

Zamawiającego 

Informacje dot. Zamawiającego 

1.1 Nazwa Zamawiającego Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” 

1.2 Nazwa komórko organizacyjnej prowadzącej 

postępowanie 

 

1.3 Adres do korespondencji ul., Kapitańska 15 

81-249Gdynia 

woj. pomorskie 

1.4 E-mail do korespondencji dyrektor@przedszkole8.pl 

1.5 Faks do korespondencji 58 620 36 79  kom 512 242 178 

1.6 Adres strony internetowej www.przedszkole8.pl 

 

2. Dane postępowania w którym składane jest Oświadczenie . 

 

Lp. Kategorie danych odnoszących się do 

postępowania 

Informacje dot. postępowania 

2.1 Nazwa zamówienia Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian 

zewnętrznych budynku Przedszkola nr 8 

2.2 Numer sprawy 01/06/2022 

 

Część II – Informacje dotyczące Wykonawcy lub innego podmiotu 

 

3. Dane dotyczące Wykonawcy składającego Oświadczenie Wstępne. 
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Lp. Dane dotyczące Wykonawcy Informacje  

3.1 Nazwa Wykonawcy  

3.1* Nazwa/y Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia** 

 

3.3 Adres do korespondencji ul.  

..-…    

woj.  

kraj:  

3.4* E-mail do korespondencji ………………..@...........l 

3.5* Faks do korespondencji ….. ……-…..-…… 

3.6* Adres strony internetowej …………………….. 

3.7 Czy Wykonawca jest 

mikroprzedsiębiorstwem albo małym albo 

średnim przedsiębiorstwem 

Mikroprzedsiębiorstwo –  

Małe przedsiębiorstwo –  

Średnie przedsiębiorstwo -  

3.8* Inne dane  

 

4. Dane dotyczące innego podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego 

Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu.*** 

 
Lp. Dane dotyczące innego podmiotu Informacje  

4.1* Nazwa innego podmiotu  

4.2* Adres do korespondencji ul. …………………..,  

..-…   ……………….., 

woj. …………………., 

Kraj: ………………… 

4.3* E-mail do korespondencji ………………..@...........l 

4.4* Faks do korespondencji ….. ……-…..-…… 

4.5* Adres strony internetowej …………………….. 

4.6* Inne dane  

 

 

Część III – Oświadczenie  

w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania 



__________________________________________________________________________________________ 

Nr sprawy: 01/06/2022  Strona 3 z 5 

 

 

5. Oświadczam, że Wykonawca składający Oświadczenie  w niniejszym postępowaniu 

nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

………………………………………………………………………………………………****  

6. Oświadczam, że Wykonawca składający Oświadczenie  w niniejszym postępowaniu 

nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 5 

ustawy – Prawo zamówień publicznych to jest oświadczamy, że nie zachodzą: 

1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

2) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

3) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

4) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych i określone w dokumentacji postępowania. 

………………………………………………………………………………………………****  

7. Oświadczam, że inny podmiot ………………………………………………………,*** na 

zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w niniejszym postępowaniu, nie 

podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych;  

………………………………………………………………………………………………****  

8. Oświadczam, że inny podmiot …………………………………………………………,*** 

na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w niniejszym postępowaniu, nie 

podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych to jest oświadczamy, że nie zachodzą: 

1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

2) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

3) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

4) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych i określone w dokumentacji postępowania. 

………………………………………………………………………………………………****  
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Część IV – Oświadczenie  

w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

9. Oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego w dokumentacji postępowania spośród warunków wymienionych 

w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w zakresie: 

1) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

1.1) W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, umożliwiających 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym  

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawiam Wykaz 

następujących usług: 
Lp. Przedmiot wykonanej 

lub wykonywanej 

usługi 

Wartość 

wykonanej lub 

wykonywanej 

usług 

Daty (okres)  

w których 

wykonywano 

usługę 

Podmiot, na rzecz 

którego 

wykonano lub 

wykonywana jest 

usługa 

Nazwa wykonawcy 

(innego podmiotu), 

który wykonał lub 

wykonuje usługę 

1 2 3 4 5 6 

1      

Uwaga:  Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ . W 

odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Część V – Oświadczenia w zakresie innych informacji 

10. Jednocześnie: 

1) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane 

powyżej w częściach II, III i IV są dokładne, prawidłowe i prawdziwe oraz że 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 

wprowadzenia w błąd w tym konsekwencji wykluczenia Wykonawcy, który 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

2) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na 

żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w 

formie oświadczeń i dokumentów, w zakresie określonym w dokumentacji 

postępowania i z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo 

zamówień publicznych; 
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3) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający 

uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 

przedstawione w: ……………… [wskazać Część/ustęp/punkt(-y), których to dotyczy]* 

niniejszego Oświadczenia Wstępnego, na potrzeby niniejszego postępowania. 

Miejscowość ___________________ data ___________________ 

 

___________________________ 
(podpis osoby uprawnionej   

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

*  Wypełnić tylko jeżeli dotyczy; 

**  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie Wstępne składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Oświadczenie Wstępne potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Brak podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie; 

*** Wypełnić danymi wszystkich innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega; 

**** Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 


