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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Wzór  
OŚWIADCZE�IA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZE�IA 

(składane zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację: 

 
Część I - Zadanie 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” – 
wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – 
Etap II” �r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego z Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*  

Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana 
ze środków budżetu miasta Żyrardowa*. 

ZAMAWIAJĄCY: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  
Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96 – 300 Żyrardów 
POLSKA 
 
2) Urząd Miasta Żyrardowa 
Plac Jana Pawła II nr 1 
96-300 Żyrardów 
POLSKA  
 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
(9azwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
 
działając w imieniu i na rzecz 
………………………………......................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

�r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/JRP/RB/3/2012   
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.......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa [firma] i dokładny adres Wykonawcy) 
(w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy podać nazwy [firmy] i 
dokładne adresy każdego z Wykonawców i pełnomocnika) 
 
OŚWIADCZAMY, że nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie ww. 
zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz.U. 
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
Uwaga 1: Jeżeli kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, złożenie Oświadczenia oznacza, 
że przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy PZP spełnia odrębnie każdy z Wykonawców. 
Uwaga 2: W zakresie wynikającym z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów  
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w związku z art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia winno zostać złożone 
oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, a jeżeli podpisuje je 
pełnomocnik, musi on wyraźnie zaznaczyć, w imieniu którego Wykonawcy to robi. 
Oświadczenie takie może być sporządzone na jednym dokumencie, ale wówczas pełnomocnik 
zaznacza, że składając je, działa w imieniu każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną i wymienia ich. 
 
Podpisy: 
 
Lp. Nazwa Wykonawcy Podpis osoby/osób 

upoważnionych do 
podpisania oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy  Miejscowość 
i data 

1     
2     
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


