
 
 

Załącznik Nr 4 do IDW SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

…………………….., dnia …………………. 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto i Gmina Drzewica zwana dalej „Zamawiającym” 
ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, 
Adres poczty elektronicznej: ugm@drzewica.pl 
Strona internetowa: www.bip.drzewica.pl 
 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 
490 instalacji solarnych w ramach programu „Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica 
poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych” oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY*: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 
 
Art. 24.ust.1: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

 
…………………..….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
       …………………………………..…………………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

http://www.bip.drzewica.pl/


 
 
 
 
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 
11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z 
niniejszego postępowania:  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………..….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       …………………………………..…………………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt.  2 

 
 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 

 

 

 


