Załącznik Nr 1 do oferty składany przez wykonawcę/wykonawców

Zamawiający: Gmina Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Nazwa wykonawcy (lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)*:
……………..……………………………..................................................................................
Adres siedziby wykonawcy: ……….……………………………………………………….
NIP/PESEL, KRS/CEiDG *: ………..…….…………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
NR RZP.271.21.2021
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Modernizacja nawierzchni dróg gminnych:
Cz. A. ul. Floriana na odcinku od ul. Ożarowskiej do mostu na kanale Ożarowskim,
Cz. B. ul. Konopnickiej,
Cz. C. ul. Lustrzana,
Cz. D. ul. Cichy Ogród,
Cz. E. ul. 3-go Maja,
Cz. F. ul. Rolna na odcinku między ul. 1-go Maja a ul. Zamoyskiego,
Cz. G. ul. Szkolna w Macierzyszu” * ,
prowadzonego przez Gminę Ożarów Mazowiecki, oświadczam, co następuje:
* zaznaczyć właściwe

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt 10.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
i art. 109 ust. 1 pkt 4 - 9 ustawy Pzp.
3. Oświadczam* (jeżeli dotyczy), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2, 5 lub 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-9 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
* (jeżeli dotyczy)
1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w pkt 10.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
a)…………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

2. 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/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
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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.

UWAGA!
1. Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (lub jednego z
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)
2. 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.
3. 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 odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców.
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