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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

WYKONAWCA: 

 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 
  

  
  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług 
utrzymania porządku i czystości wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu Aquapark 
FALA należącego do Spółki Aqua Park Łódź Sp. z o.o.”, oświadczam, co następuje: 

 
I. Oświadczenie wykonawcy składane na art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych: 
 

A. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia1:  

�  jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne 

dokumentacji np. nr): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

�  znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. 

Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (ZP/…/2016) do którego 

została złożona: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze2:  

                                           
1 jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP 
2 proszę wypełniać jeżeli dotyczy 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

II. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 

1. Oświadczam(y), że3: 

�  Powierzę(ymy) podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie  

(proszę wymienić części zamówienia, których powierzenie dotyczy i podać firmy 

(nazwy) podwykonawców): 

Lp. 
Część(i) zamówienia, której(ych) wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  
Firma Podwykonawcy(ów) 

  
 

 

 
 
  

 

�  Zamówienie wykonam(y) samodzielnie. 

 

III. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wielkości przedsiębiorstwa 
 
Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem4: 

�  Tak 

�  Nie 

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

 

 

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

        …………………………………………………………… 

(podpis) 

                                           
3 w przypadku nie zaznaczenia żadnego z w/w punktów Zamawiający przyjmie, iż zamówienie zostanie 
wykonane samodzielnie 
 
4 Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców.  


