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ZAŁĄCZNIK  NR  3  DO  SIWZ 
 

 
................................................ 
   Nazwa lub pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę filtrów 
powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji 
precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK 
WUM 

 (postępowanie nr DZP.262.124.2019) 
 oświadczam(y), że: 

1. w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 15, 21 i 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem okoliczności, 

o których mowa w ustępie 3 /jeśli dotyczy/. 

3. /wypełnić jeśli dotyczy/ w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) zachodzą przesłanki 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt …………… (proszę wpisać spośród wymienionych:  

13-14, 16-20) ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 81 ustawy Prawo zamówień 

publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

4. spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 3) 

SIWZ. 

                  ............................................................................. 
                                                                             Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  
                                                                                                 osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 
                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 

                                                 
1 Art. 24 ust. 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 


