Sygnatura akt 7/20/A
Załącznik nr 6
Zamawiający:
Gdańskie Nieruchomości
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
adres e-mail:
nz@nieruchomoscigda.pl
telefon: (58) 320 10 32, 320 02 20,
302 32 82, 320 12 95
fax: (58) 320 82 35

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 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.: wykonanie robót
rozbiórkowych budynków przy ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby
71 w Gdańsku oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce, prowadzonego przez Gdańskie
Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp,
Oświadczam, jako Wykonawca, że:
1)
2)

spełniam warunki udziału w postępowaniu;
jestem osobą fizyczną, którą nie skazano prawomocnie za przestępstwo*:
a. którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c. skarbowe,
- w terminie krótszym niż 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z powyższych podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769) w terminie krótszym niż 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku
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potwierdzającego zaistnienie niniejszej podstawy wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony
inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie niniejszej podstawy
wykluczenia stała się ostateczna;
3) urzędującego członka mojego organu zarządzającego* lub nadzorczego*, wspólnika spółki w spółce jawnej*
lub partnerskiej* albo komplementariusza w spółce komandytowej* lub komandytowo-akcyjnej* lub
prokurenta* nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2) powyżej oraz w terminach
tam określonych;
4) nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w terminie krótszym
niż 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie niniejszej podstawy
wykluczenia chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie niniejszej podstawy wykluczenia stała się ostateczna;
5) nie wprowadziłem zamawiającego w błąd w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa przy
przedstawieniu informacji, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w postępowaniu,
a także nie zataiłem informacji, że nie podlegam wykluczeniu oraz że spełniam warunki udziału w
postępowaniu;
6) nie przedstawiłem, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, informacji wprowadzających w błąd
zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) nie wpływałem bezprawnie i nie próbowałem wpłynąć na czynności zamawiającego i nie pozyskiwałem
informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminie
krótszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia;
8) nie brałem czynnego udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia ani mój pracownik, a
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług nie brały czynnego udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia;
9) nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminie krótszym niż 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia;
10) nie jestem podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.) lub okres na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne już upłynął;
11) nie orzeczono wobec mnie, tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
lub okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne już upłynął.
2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy Pzp
Oświadczam, jako Wykonawca, że:
1) nie naruszyłem poważnie w sposób zawiniony obowiązków zawodowych;*
2) naruszyłem poważnie w sposób zawiniony obowiązki zawodowe, co mogłoby podważyć moją uczciwość, w
szczególności w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonałem lub nienależycie
wykonałem zamówienia w terminie dłuższym niż 3 lata od dnia złożenia niniejszego oświadczenia;*
3) naruszyłem poważnie w sposób zawiniony obowiązki zawodowe, co mogłoby podważyć moją uczciwość, w
szczególności w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonałem lub nienależycie
wykonałem zamówienia w terminie krótszym niż 3 lata od dnia złożenia niniejszego oświadczenia* (jeśli tak,
proszę uzupełnić pkt 3);
4) ani ja ani osoby, o których mowa w pkt. 1 ust. 3 niniejszego oświadczenia, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy, nie pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1 pkt.2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP,
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
5) wykonałem należycie wcześniejsze umowy w sprawie zamówień publicznych lub umów koncesji, zawarte z
zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp;*
6) nie wykonałem lub nienależycie wykonałem w istotnym stopniu wcześniejszych umów w sprawie zamówień
publicznych lub umów koncesji, zawartych z zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy
Pzp, które skutkowały rozwiązaniem umowy lub zasądzeniem odszkodowania w terminie dłuższym niż 3 lata
od dnia złożenia niniejszego oświadczenia;*
7) nie wykonałem lub nienależycie wykonałem w istotnym stopniu wcześniejszych umów w sprawie zamówień
publicznych lub umów koncesji, zawartych z zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy
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Pzp, które skutkowały rozwiązaniem umowy lub zasądzeniem odszkodowania w terminie krótszym niż 3 lata
od dnia złożenia niniejszego oświadczenia* (jeśli tak, proszę uzupełnić pkt 3);

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

…………………………………………
(podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie pkt.
…………. niniejszego oświadczenia. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze*:

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

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
1. Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
a.

Firma …………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę firmy, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 1 i pkt. 2
niniejszego oświadczenia,
b.

Firma …………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę firmy, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 1 i pkt. 2
niniejszego oświadczenia,

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

…………………………………………
(podpis)

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

…………………………………………
(podpis)
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