Załącznik Nr 4 do SIWZ
SM – 01/2010
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy(ów) .......................................................................................................................
Adres(y) wykonawcy(ów) .....................................................................................................................
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę systemu
monitorowania wizyjnego dla śródmieścia Cieszyna – I etap
Ja (My) (imię i nazwisko) .....................................................................................................................
reprezentując ww. wykonawcę(ów), jako upoważniony(i) na piśmie*/ wpisany(i) w rejestrze*
*niepotrzebne skreślić
Oświadczam/y stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że:
1) Nie wyrządziłem(liśmy) szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda
ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania.
2) Wobec mnie (nas) nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po
ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3) Nie zalegam(y) z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia,
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
4) W przypadku Wykonawcy będącego: osobą fizyczną – tej osoby fizycznej; spółką jawną –
wspólnika; spółką partnerską – partnera lub członka zarządu; spółką komandytową –
komplementariusza; spółka komandytowo-akcyjną – komplementariusza; osobą prawną –
urzędującego członka organu zarządzającego, nie skazano prawomocnie za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
5) Wobec mnie(nas) Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

.........................................................
(miejscowość)

(data)

......................................................................................
podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) wykonawcy(ów)

