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Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczeń w zakresie art. 24 ust. 5 UPZP 

  
 

Zamawiający: 
COAFSiP w Tuszynie 
ul. Piotrkowska 13 
95-080 Tuszyn 

Wykonawca: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
 podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: UPZP),  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy 

Tuszyn do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz na 

zajęcia z wychowania fizycznego na pływalni „Oceanik” i hali sportowej w Tuszynie w roku szkolnym 

2019/2020”, prowadzonego przez COAFSiP w Tuszynie, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA W IMIENIU WYKONAWCY/PODMIOTU NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 
WYKONAWCA POLEGA/ PODWYKONAWCY : 

W imieniu Wykonawcy: ……………………….. [nazwa podmiotu] / Podmiotu na zdolnościach lub sytuacji 

Wykonawca polega: ……………………….. [nazwa podmiotu] / Podwykonawcy: ……………………….. [nazwa 

podmiotu]* 

  

Oświadczam, że*: 

1) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub 

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

2) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne, tytułem środka zapobiegawczego; 

3) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] 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 UPZP; 

4) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 7 UPZP; 
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5) ……………………….. [nazwa podmiotu] 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 2018 r. poz. 

1445 z późn. zm.). 

 

 

 

……….., dnia ……………. ………………………….. 

Miejsce i data Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy/Podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji 

Wykonawca polega/ Podwykonawcy* 

 


