Załącznik nr 7 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

CZĘŚĆ NR ……
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCA:
Nazwa: ...................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................
Nr telefonu: .............................................................. Nr faksu: ............................................................
Adres poczty elektronicznej: ……………………………..………………………………………..…...
Nr NIP: ..................................................... Nr KRS: .............................................................................
__________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp na: „dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz
Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w 2018 roku” – nr postępowania
RZP.271.15.2017.
OŚWIADCZAM, ŻE:
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), oraz nie podlegam wykluczeniu w następujących
sytuacjach:
- art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp „w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycielowi przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne lub
którego upadłości ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowienie 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”;
- art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp „który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwem nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych”;
- art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp „jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt.
14 uprawione do reprezentowania wykonawca pozostają w relacjach określonych w art. 17
ust. 1 pkt. 2-4 z zamawiających, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie o których mowa w art.
17 ust. 2a- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w
inny sposób niż wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu”;
- art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp „który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt. 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”.

………………..…………….……………………
Data i podpis osoby upoważnionej z ramienia Wykonawcy

