
 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 
.....................................................         
/Pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

................................................................ 
/ miejscowość i data/ 

 
Gmina Sadkowice 

Sadkowice 129A 

96-206 Sadkowice 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA OKREŚLONYCH W ART. 24 

UST. 1 PKT 15 i 22 PZP ORAZ W ART. 24 UST. 5 PKT 5 – 7 PZP 

 
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE SADKOWICE – ETAP I”, 

prowadzonego przez Gminę Sadkowice, Ja, niżej podpisany  

………………………………………………………………………………………………………………….…  

działając w imieniu i na rzecz  

…………………………………………………………………………………………………………….…….…  

………………………………………………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………………………………………….……  

oświadczam, że:  

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

- w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 

środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

- Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. 

poz.1170). 

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


