
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ I BRAKU WYKLUCZENIA 
 
 
 
 
……………………………………………………….    
Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia          
       
 
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z wykonawcami którzy złożyli oferty /Zamawiającym, osobowo lub kapitałowo, 
przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: 
 wzajemne    powiązania    między    Zamawiającym    lub    osobami upoważnionymi    do    zaciągania    zobowiązao 

w    imieniu    Zamawiającego    lub    osobami wykonującymi    w    imieniu    Zamawiającego    czynności    związane    
z    przygotowaniem i     przeprowadzeniem     procedury     wyboru     Wykonawcy,     a     Wykonawcą,     polegające 
w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu    funkcji    członka    organu    nadzorczego    lub    zarządzają,    prokurenta, pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieostwa   lub   powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   lub               w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP z dnia 29 
stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami w tym: 
 

1. Nie należę do grupy wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie 
wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę  koncesji,  
zawartą  z  zamawiającym,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub zasądzenia odszkodowania; 

2. Nie należę do grupy wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje  zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. Zm. 

3. Nie należę do grupy wykonawców,  wobec  których  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną 
decyzję administracyjną  o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami  lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

 
 
 

 
 
 

……………………………… 
     miejscowośd i data, podpis 


