Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: S/1
Załącznik nr 10 – oświadczenie Wykonawcy o aktualności danych zawartych w
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Nr KRS/CEIDG

OŚWIADCZENIE
dotyczące aktualności danych zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu
Ja/my, niżej podpisany/i
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko/firma Wykonawcy, adres siedziby, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS)
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. :„Przebudowa sieci ciepłowniczej
wzdłuż ulicy Ku Słońcu, Tenisowej od komory K14 w ul. Ku Słońcu do sieci
preizolowanej w ul. Tenisowej w Szczecinie”,
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Oświadczam/y, że informacje zawarte w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia są
nadal aktualne, a zatem:
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP
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b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP
- zastrzeżeniem ust. 3 poniżej
L.p. Nazwa wykonawcy

Nazwisko

i

osoby

imię Podpis(y)
(osób) osoby(osób)

upoważnionej(ych)
do

Pieczęć(cie) Miejscowość

upoważnionej(ych)

podpisania do

Wykonawcy

i data

(ów)

podpisania

niniejszej oferty w niniejszej oferty w
imieniu

imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………………….. (zastosować odpowiednio w odniesieniu do ust. 2 pkt a-f, o
ile dotyczy) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podpis(y):

L.p. Nazwa wykonawcy

Nazwisko
osoby

i

imię Podpis(y)
(osób) osoby(osób)
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Wykonawcy(ów)

Wykonawcy
(ów)

i data

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 przedstawieniu informacji.
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