Załącznik nr 10 do SIWZ
________________, dnia _____________ r.
Zamawiający:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Myślibórz
ul. Dworcowa 2
74-300 Myślibórz
Wykonawca:
………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP ORAZ
W ART. 24 UST. 5 PKT 4 – 8 PZP
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa
Myślibórz III postępowanie”
Ja niżej podpisany __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
oświadczam, że:
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-

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

-

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

-

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku
sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z późn. zm. – „PZP”), tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

-

w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

-

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;

-

Wykonawca, którego reprezentuję nie naruszył obowiązku dotyczącego płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP;

-

Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.).

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