
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 i 8 ustawy.  

NR SPRAWY: BA.WZP.26.52.2019 
 

WYKONAWCA: 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
       (Nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację systemu 
macierzowego posiadanego przez Zamawiającego na potrzeby systemu informatycznego Punkt 
Informacyjny ds. Telekomunikacji” – sprawa numer  BA.WZP.26.52.2019, oświadczam, co następuje: 

 

1) Oświadczam że:  

 

a) wobec wskazanego powyżej Wykonawcy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne, 

 

b) wskazany powyżej Wykonawca 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 2019 r.  

poz. 1170), 

 

c) wobec wskazanego powyżej Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub 

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

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
1
, 

 

d) wobec wskazanego powyżej Wykonawcy 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 i 6 ustawy. 

 

2) 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. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                                                                                                                                                                    (podpis) 

 

                                                           
1
 W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji należy załączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 



UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub   

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

 


