Załącznik nr 17 do SWZ

______________________
______________________
______________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)
___________________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
i SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym przez Zamawiającego- Nadleśnictwa Biała Podlaska w trybie podstawowym bez
negocjacji o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień
publicznych
(tj. Dz. U. z 2019r, poz. 2019 z póżn.zm) na zadanie:
”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie

Szadek, Serwin”

Ja niżej podpisany __________________________________________
działając w imieniu i na rzecz _________________________________
1. oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega
wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt
1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z późn. zm.).
JEŻELI DOTYCZY:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. PZP (podać należy zastosowaną podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art.108 lub art. 109 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące czynności:
_____________________________________
2. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w dziale VIII SWZ dla ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ponadto oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w pkt ____________SWZ (wskazać właściwą jednostkę
redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
______________________________________________________________ w następującym
zakresie:_________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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.
____________________________
(podpis)

Dokument może być przekazany:
(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę
lub
w
postaci
elektronicznej
opatrzonej
podpisem
zaufanym
lub
podpisem
osobistym
(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym
podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie
dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym
podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.

