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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) ........................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz : 

………………………………………………………………………………….. 

 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności  

na Wykonanie robót budowlanych pn.:   

„Prace remontowo – adaptacyjne w mieszkaniach wspomaganych” 

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję/jemy nie podlega wykluczeniu  

z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V zaproszenia do składania ofert. 

 
Ponadto przystępując do postępowania oświadczam, że: 

1) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej Zamawiającego; 

2) nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego; 

3) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

u Zamawiającego; 

4) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  

lub w stosunku przysposobienia, opieki, lub kurateli – w stosunku do Zamawiającego; 

5) nie jestem pracownikiem partnera projektu; 

6) nie jestem wykonawcą w stosunku do którego: 

- otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe, 
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- w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, 

- z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

 

 

 

..............................., dn. .......................  .................................................................. 

        (podpis(y) osób uprawnionych 

 do reprezentacji wykonawcy) 


