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ZA#4CZN/K NR2DOSIWZ:OSwiadczenieU1 konawc 

Sktadajgc ofertq w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwq: 

Modernizacja gospodarki wodno- sciekowej na terenie Gminy Leoncin 
w miejscowosciach Leoncin, Michafow, Teo file, Wincentowek ': 

Zadanie nr 2 

w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0255/16-00 projektu 
wsp61finansowanego z Funduszu Spojnosci w ramach dziakania 2.3 Gospodarka wodno-
sciekowa w aglomeracjach os priorytetowa II Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020. 

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp 

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

----------- 	 ......................................................................... 
Miejscowosc, data 	 Pieczgc i podpis upowaznionych 

przedstawicieli wykonawcy 
3. Oswiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na 

podstawie art ....................... ustawy Pzp (poda' majgcq zastosowanie podstawc wykluczenia sposr6d 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp) . 

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjgfem nastgpujqce srodki naprawcze: 

....................................................... 
Miejscowosc, data 
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........................................................ 
Piecz@c i podpis upowainionych 

przedstawicieli wykonawcy 
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4. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postpowaniu, w szczególnosci: 

a. dotyczce posiadania niezbdnej wiedzy I dowiadczenia w zakresie robot budowlanych, na 

potwierdzenie czego przedstawiam poniszy Wykaz robot budowlanych, zawierajcy 

zrealizowane inwestycje spefniajce okreIone przez Zamawiajqcego w SIWZ wymogi: 

Lp. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
wykonany zakres robot 

(zakres musi potwierdza 
warunek postawiony przez 

zamawiajqcego), adres 

Wartok zamówienia 
brutto 

Termin 
realizacji 

od - do 

Zamawiajcy Dowiadczenie 
zawodowe 

EwIase wykonawcy 
Dinnego 	podmiotu 

udostpniajcego  
zasoby, tj.: 

Dwtase wykonawcy 
Dinnego 	podmiotu 

2 
udostpniajcego 
zasoby, tj.: 

b. dotyczce dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, na potwierdzenie czego 

przedstawiam ponizszy Wykaz osób, zawierajqcy dane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji 

kierownika budowy, speIniajce okreIone przez Zamawiajcego w SIWZ wymogi: 

Informacje na 
temat 

Imiq i Kwalifikacje zawodowe rodzaj Zakres DOtWIADCZENIA Podstawa dysponowania 

Lp. nazwisko I numer uprawnien wykonywanych 
(naIeypodad 
informacje dotyczqce osob 

czyn noci posiadanego 
do.w,adczenia osoby, 
wymaganego zgodnie 
z warunkiem 
okmlonym w SIWZ)  

rodzaj uprawnieri Dosoba 	bdca 	w 

dyspozycji wykonawcy 

kierownik 
Dosoba udostpniona przez 

nr uprawnier'i budowy innypodmio...tj.. 

rodzaj uprawnieri Dosoba 	bdqca 	w 
dyspozycji wykonawcy 

Kierownik robot Dosoba udostpniona przez 
2 

nr uprawnie6 drogowych in 

rodzaj uprawnieó Elosoba 	bdca 	w 

dyspozycji wykonawcy 

3 nr uprawnieO Kierownik robot Elosoba udostpniona przez 
sanitarnych inny podmiot, tj.: 
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Miejscowoé, data 
	

Pieczq6 i podpis upowaznionych 
przedstawicieli wykonawcy 

5. Owiadczam, ie nastpujqcy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotujq siq w niniejszym 

postpowaniu, tj.: 

Lp. 	Petha nazwa,adres, atakze wzaIeznoci od podmiotu: NIP/PESEL, KRE/CEIDG 

1 

2 

nie podega/jq wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia. 

Miejscowoé, data 
	

Pieczc I podpis upowaznionych 
przedstawicieli wykonawcy 

6. Owiadczam, ±e nastpujqcy/e podmiot/y, bdqcy/e podwykonawcq/ami, tj.: 

Lp. 	Petna nazwa, adres, a take w zaIenoci od podmiotu: NIP/PESEL, KRE/CEIDG 

1 

2 

nie podlega/jq wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia. 

Miejscowosá, data 
	

Pieczé i podpis upowaznionych 
przedstawicieli wykonawcy 

7. Owiadczam, ±e wszystkie informacje podane w powy±szych owiadczeniach sq aktualne i zgodne 

z prawdq oraz zostay przedstawione z p&nq gwiadomogciq konsekwencji wprowadzenia 

zamawiajqcego w btqd przy przedstawianiu informacji 

Miejscowo, data 
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Zgodnie z art. 24. ust. I ustawy Pzp, z postçpowania 0 udzielenie zamówienia wyklucza sic: 

12) wykonawcQ, który nie wykazat spetniania warunkôw udziatu w postpowaniu tub nie zostat zaproszony do negocjacji tub ztozenia ofert 
wstpnych atbo ofert, tub nie wykazat braku podstaw wykluczenia: 

13) wykonawcç bçdqcego osobetfizycznl ktorego prawomocnie skazano za przestçpstwo: 
a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art 250a, art. 258 tub art. 270-309 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2017, poz.2204.) tub art. 46 tub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 
i. Paz. 1463), 

b) o charakterze terrorystycznym, o ktôrym mowa wart. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy, 
c) skarbowe, 
d) a ktôrym mowa w art. 9 tub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. a skuttcach powterzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywajcym wbrew przepisom na terytodum Rzeczypospotitej Potskiej (Dz. U. poz. 769); 
14) wykonawcç, je±eli urzdujqpego cztonka jego organu zarzdzajqçego tub nadzorczego, wspótnika spólki w spótce jawnej tub partnerskiej atbo 

komptementariusza w spótce komandytowej tub komandytowo-akcyjnej tub prokurenta prawomocnie skazano za przestpstwo, 0 ktôrym mowa 
w pkt l3; 

15) wykonawcç, wobec ktôrego wydano prawomocny wyrok sdu tub ostatecznq decyzjç administracyjnq a zateganiu z uiszczeniem podalkow, 
optat tub skiadek na ubezpieczenia spoteczne tub zdrowotne, chyba ±e wykonawca dokonat ptatnoci nate±nych podatków, optat tub sktadek na 
ubezpieczenia spoteczne tub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami tub zawart wi2qce porozumienie w sprawie sptaty tych nate±noci; 

16) wykonawcç, ktôry w wyniku zamierzonego dziatania tub racego niedbatstwa wprowadzil zamawiajcego w btqd przy przedstawieniu 
informacji, 2e nie podlega wyktuczeniu, spetnia wawnki udziatu w postçpowaniu tub obiektywne I niedyskryminacyjne kiyteda, zwane datej 
"kryteriami selekcji", tub ktôry zatait te informacje tub nie jest w stanie przedstawiá wymaganych dokumentow; 

17) wykonawc, który w wyniku tekkomytnoci tub niedbatstwa przedstawit informacje wprowadzajce w btd zamawiajqpego, mogce mieô 
istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajcego w postçpowaniu a udzielenie zamôwienia; 

18) wykonawc, ktOry bezprawnie wptywat tub prôbowat wpIyno na czynnoci zamawiajqpego tub pozyskaô informacje poufne, mogqpe daô mu 
przewagq w postpowaniu 0 udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcç, Wry brat udzial w przygotowaniu postpowania a udzielenie zamówienia tub ktorego pracownik, a take osoba wykonujqpa pracç 
na podstawie umowy ztecenia, a dzieto, agencyjnej tub innej umowy a twiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postpowania, 
chyba 2e spowodawane tym zaktôcenie konkurencji mote bye wyeliminowane w inny sposob n12 przez wyktuczenie wykonawcy z udziatu w 
postpowaniu; 

20) wykonawc, ktOry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majqce na celu zaktócenie konkurencji miçdzy wykonawcami w postçpowaniu a 
udzielenie zamOwienia, co zamawiajcy jest w stanie wykazao za pomocstosownych §rodk6w dowadowych; 

21) wykonawcQ bdcego podmiotem zbiorowym, wobec ktOrego sd orzekt zakaz ubieganta sig a zamôwienia pubticzne na padstawie ustawy z 
dnia 28 pa±dziernika 2002 r. o odpowiedziatnoci podmiotOw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703); 

22) wykonawcç, wobec ktOrego orzeczano tytutem trodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sic o zamOwienia publiczne; 
23) wykanawcow, ktOrzy natec do tej samej grupy kapitatawej, w razumienlu ustawy z dnia 16 tutega 2007 r. a ochwnie konkurencji i 

konsumentOw (Dz. U. z 2017, paz.229), ztayIi odrçbne oferty, oferty czciowe tub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postçpowaniu, chyba 
e wyka, 2e istniejce midzy nimi pawiqzania nie prawadzqdo zaktOcenia konkurencji w postçpowaniu o udzielenie zamôwienia. 

Zgodnie z art. 24. ust. 5 ustawy Pzp, z postqpowania o udzielenie zamówienia Zamawiajcy wykluczy wykonawcç: 
1) 	w stosunku do ktOrego otwarta tikwidacj, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w postcpowaniu restnikturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokajenie wierzycieti przez tikwidacjç jego majq)ku tub sd zarzdzit tikwidacjç jego majtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo reslrukturyzacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1508 .) tub którego upadlaC ogtoszono, z wyjtkiem wykonawcy, Wry po ogloszeniu 
upadtoci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanawieniem sdu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieti przez IikwIdacj 
majtku upadlego, chyba ze sd zarzdziI likwidacjç jego majtku w tiybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 tutego 2003 r. - Prawo upadtociowe 
(Dz. U. z 20171. poz. 1508.); 

2) 	ktoiy w sposOb zawiniany powanie naruszyl obowizki zawodowe, ca padwaa jego uczciwoO, w szczegotnoci gdy wykonawca w wyniku 
zamierzanega dzialania tub raqcega niedbatstwa nie wykanat tub nienateycie wykanat zamówienie, ca zamawiajpy jest w stanie wykazaC za 
pamacq stasawnych trodkôw dowodawych; 

3) 	je±eli wykonawca tub asaby, a ktorych mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawniane do reprezentawania wykonawcy pozostajq w retacjach okreIonych 
wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiajqcym; 
b) osobami uprawnionymi do reprezentawania zamawiajkcego; 
c) cztankami komisji przetargowej; 
d) osobami, ktôre ztoyly owiadczenie, o ktorym mowa wart. 17 ust 2 a 
- chyba, 2e jest moIiwe zapewnienie bezstronnaci pa stranie zamawiajcega w inny sposôb ni± przez wyktuczenie wykonawcy z udzialu w 
postcpawaniu; 
4) który z przyczyn Ie±qpych pa jego stranie, nie wykanal albo nienale±ycie wykanat w istotnym stapniu wczetniejszq umowe w sprawie zamówienia 
pubticznega tub umawç kancesji, zawartaL z zamawiajqpym a ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, Co doprowadzilo do rozwizania umowy tub 
zaskdzenia odszkadowania; 
5) bçdcego osobfIzyczn, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika tub wykroczenie przeciwko rodowisku, 
je±eti, za jego popetnienie wymierzono karç aresztu, ograniczenia wotnoci tub karç grzywny nie mniejszat 	3000 ztotych; 
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6) je±eti urzçdujcego czonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spôlce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spóce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, 0 ktôrym mowa w 
pkt. 5 
7) wobec ktorego wydano ostateczna decyzjç administracyjnq o naruszeniu obowizkOw wynikajpych z przepisôw prawa pracy, praw ochrony 
rodowiska lub przepisow a zabezpieczeniu spotecznym, je±eli wymierzono ta decyzjq karç pieniç±nq nie ni2szq ni± 3000,00 zt; 

8) ktôy naruszyt obowizki dotyczce ptatnoci podatkOw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spo4eczne lub zdrowotne, Co zamawiajpy jest W 

stanie wykazad za pomocq StoSownyCh rodków dowodo,ch, z wyjqtkiem przypadku, 0 którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba, ze wykonawca 
dokonat p1atnoci naIenych podatków, optat lub skiadek na ubezpeczenia spoieczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart 
wice porozumienie w sprawie splaty tych nalenoci. 
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