Załącznik Nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia
składane na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz.
2415), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-mieszkalnego stajni
i wozowni na budynek usługowy z częścią biurową” (nr sprawy: PD-ZP.271.1.2022)
Zamawiający:
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze
Winna Góra 11, 63-000 Środa Wielkopolska
Wykonawca:
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa)

reprezentowany przez …………………………………………………………………………………....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

adres
województwo
REGON

NIP

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)
Na potrzeby niniejszego postępowania, oświadczam, co następuje:

1. Zaświadczam o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych
przez Zamawiającego w Rozdz. II pkt 8 SWZ.
2. Oświadczam, że zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
108

ust.

1

pkt

……

ustawy

Prawo

zamówień

……….…………………………………………………………..

publicznych
(wykonawca/

wobec

podmiotu:

podwykonawca/

podmiot udostępniający zasoby/konsorcjant/wspólnik – wpisać nazwę, adres, nr NIP oraz
rolę podmiotu w postępowaniu) wobec czego informacje zawarte w oświadczeniu
o braku podstaw wykluczenia z postępowania są nieaktualne.
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z art. 110 ust. 2 uPzp podjąłem następujące
środki naprawcze:
…………………….................................................................................................................................
.............................……………………………………………………………………………………………

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 przedstawianiu informacji.

Data.........................................................
Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

)* niepotrzebne skreślić
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