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Nr postępowania: ZP/1/DM/2020    
              Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego i adres:  Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 
01-015 Warszawa 

Nazwa postępowania: Zakup danych telemetrycznych 

Numer postępowania  

 
Wykonawca1 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………… 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 
wymagany i ma zastosowanie 

…………………………………………… 

Adres Wykonawcy:  …………………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE2 

o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp  

 

Ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oświadczam, że: 

1. brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

LUB3  

zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  
art. …………. ustawy (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. 

 
1
   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Brak podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do każdego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie 

2
 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa - w swoim imieniu - 
OŚWIADCZENIE, w którym podaje informacje odpowiednio w zakresie w jakim wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczenia. 

3
 niepotrzebne skreślić 



str. 2 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze4: ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.1.2 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania – zwanej 
dalej „SIWZ” – 5 TAK  NIE; 

3. Wykonawca powołuje się na zasoby niżej wskazanych podmiotów w celu potwierdzenia 
spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.1.2 SIWZ w niżej 
wskazanym zakresie: 

6 TAK  NIE 

Podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

Nazwa: ………………………………………………… 

Adres pocztowy:  ………………………………………………… 

Zakres w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby 

podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunku 

udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.1.2 SIWZ 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

4. Wobec innego podmiotu wskazanego powyżej w pkt 3 na którego zasoby Wykonawca 
powołuje się dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie występują 
okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy7. 

5. 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 i data) 

_______________________________________ 
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)  

 

 
4 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 
5 zaznaczyć właściwe 
6 zaznaczyć właściwe – w przypadku opcji TAK uzupełnić informacje w tabeli. 

 


