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Postępowanie nr 4/POL/2017 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych  

 
 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy, dla którego składane jest oświadczenie: 

 

.................................................................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................................  
 

Dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któreg o przedmiotem jest: 
 

wykonanie zadania pt.:  
„Utworzenie zespołów konsultacyjnych z koordynatorami pobierania nerek od żywych dawców 
(programu budowania stanowiska koordynatora zajmującego się organizacyjną stroną pobrań  
i przeszczepień nerek od żywych dawców w celu zapewnienia większej liczby przeszczepień)” 

realizowanego w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”  

 
 
Część A - WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  
(w Rozdz. III, Część A, pkt 7 SIWZ): 

1) samodzielnie* 

2) polegając na zasobach następującego/ych podmiotów*: 

a) ……………………………………… w zakresie: ……………………………………… 

b) ……………………………………… w zakresie: ………………………………………. 

c) ……………………………………… w zakresie: ………………………………………. 
    pełna nazwa i adres podmiotu                               zakres korzystania z zasobów 
 

 
* - zaznaczyć właściwe/ niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
......................................dnia.............................  
      Miejscowość 

....……………......................................... 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Część B - PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 
oświadczam, że: 

1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 
......................................dnia.............................  
      Miejscowość 

....……………......................................... 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

PONIŻSZE OŚWIADCZENIE WYPEŁNIĆ, JEŚLI DOTYCZY: 

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 ustawy Pzp 
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp informuję, iż podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
......................................dnia.............................  
      Miejscowość 

....……………......................................... 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Część C, D, E Wykonawca wypełnia w przypadku  

polegania na zasobach innych podmiotów lub korzysta nia z podwykonawców  
 

 

Część C - Oświadczenie dotycz ące podmiotu, na którego zasoby 
powołuje si ę Wykonawca 
(wypełni ć, gdy Wykonawca nie spełnia  samodzielnie warunków udziału w post ępowaniu) 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: 

a) …………………………………………………………………………………………………….……. 

b) …………………………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………………………. 
                               pełna nazwa i adres podmiotu                                

 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
Część D - Oświadczenie dotycz ące podwykonawcy nieb ędącego 
podmiotem, na którego zasoby powołuje si ę Wykonawca 
(wypełni ć, gdy Wykonawca zamierza korzysta ć z podwykonawców) 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami, tj.: 

a) ……………………………………………..…………………………………….…………………….. 

b) ………………………………………..………………………….…………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                     pełna nazwa i adres podwykonawcy                           

 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
......................................dnia.............................  
      Miejscowość 

....……………......................................... 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Część E – Podwykonawcy 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców: 
 

Lp. PODAĆ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONE  
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM FIRMA PODWYKONAWCY 

1.    

2.    

3.    

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................dnia.............................                                        ………………………………………………………..                                                     
       Miejscowość                                                                                               pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


