
 
Załącznik nr 3  do SIWZ 

na  
BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ I USUWANIE AWARII W ZASOBACH I 
OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ 
MIESZKANIOWĄ „POŁUDNIE” W RYBNIKU W PODZIALE 
NA ZADNIA 

 

................................ dnia ........................... 

................................................... 
Pieczęć wykonawcy 

 
 

 

 

 
 

                      OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że nie zachodzą  wobec mnie przesłanki wykluczenia określone w cz. V ust. 2 SIWZ tj. 

1. w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody  Zamawiającemu nie wykonując 

zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 

postępowania, chyba że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponoszę 

odpowiedzialności; 

2. nie otwarto wobec mnie likwidację ani nie ogłoszono upadłości; 

3. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub uzyskałem 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4. nie skazano mnie  lub odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka 

organu zarządzającego lub/i prokurenta , za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu , inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo z art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5. nie skazano mnie lub odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu 

zarządzającego lub/i prokurenta za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni; 

6. nie orzeczono w stosunku do mnie  zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

7. w okresie 10 lat nie byłem ani nie jestem  w sporze sądowym z Zamawiającym;  

8. spełniam warunki udziału w postepowaniu; 

9. nie wykonywałem czynności związanych z przygotowaniem postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych 

podczas dialogu technicznego, lub posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 

tych czynności; 

10. nie złożyłem nieprawdziwych informacji  mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

11. zabezpieczyłem swoją ofertę wadium.  

 

Oświadczam, że wszystkie wskazane wyżej okoliczności są zgodne z prawdą, pod rygorem wykluczenia z postepowania.  

 

 

 

 

 

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

Data        ( podpis i pieczęć osoby/osób   

       uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


