ZAŁĄCZNIK nr 4
SWZ MZN 05/2021

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
postepowaniu na remont elewacji budynku (wraz z robotami towarzyszącymi)
przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie.
Oświadczenie składane przez:

(pełna nazwa Wykonawcy)

(imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego powyżej informuję, co
następuje1:
 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z
udziału w postepowaniu w zw. z przepisami art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
 oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję zachodzą
podstawy do wykluczenia go z udziału w postepowaniu w zw. z art.
____________2 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznościami, działając zgodnie z treścią art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
Wykonawca ten podjął następujące środki naprawcze:

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w
postępowaniu wskazane przez Zamawiającego w SWZ;
 oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postepowaniu Wykonawca, którego reprezentuję polega na zasobach innych
podmiotów w następującym zakresie3
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Nazwa podmiotu
udostępniającego zasoby

Wskazanie
zasobów
udostępnianych

Wskazanie
części
postępowania

1.

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.

Informujemy, że zgodnie z poniższą definicją spełniamy przesłanki kwalifikujące
reprezentowany podmiot jako:
1) mikroprzedsiębiorstwo

**

2) małe przedsiębiorstwo

**

3) średnie przedsiębiorstwo **
zgodnie z definicją MŚP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r.:
1) mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów
EUR;
2) małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR;
3) średnie

przedsiębiorstwa:

przedsiębiorstwa,

które

nie

są

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

UWAGA: Niniejsze oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (lub podmiotu
udostępniającego zasoby lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia).
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Zaznaczyć właściwe.
Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2,
5 ustawy Pzp
3 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca przedstawia, wraz z niniejszym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców.
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