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Załącznik nr 6 do 
SIWZ 

 
Zamawiający: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 im. Żwirki i Wigury w Gliwicach,  

ul. Żwirki i Wigury 87a,  
44-122 Gliwice 

Wykonawca: 
………………………………
………………………………
………………………………
…………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………
………………………………
………………………………
……………… (imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 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.:  
„Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z 
dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po 

termomodernizacji 
w ramach zadania pn.:  

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych 
należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, 

zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 
8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23  wraz z demontażem, 

usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. nr projektu: 
POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 
Część nr I – ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5*, 

Część nr II – ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6*, 
Część nr III – ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14*. 
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* Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, której części dotyczy niniejszy 
wykaz. 

znak sprawy: ………………………………………………….. 
prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, 
ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.       
                   
………………………………………… 

     (podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych).. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.       
                    

    (podpis) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 
niniejszym postępowaniu, tj.: …………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 
także w zależności od podmiotu: NIP/KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.    
 ………………………………………… 

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