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Załącznik nr 6 do SWZ 

Nr wew. postępowania 6/22 
 

Zamawiający 

Komenda Wojewódzka Policji 

z siedzibą w Radomiu 

ul. 11 Listopada 37/59 

26 – 600 Radom 

Wykonawca: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEIDG 

reprezentowany przez: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby*** 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  (dalej jako :  Pzp) 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu z 

podziałem na: 

Zadanie nr 1 – zakup i dostawa ogumienia letniego do motocykli i motorowerów 

Zadanie nr 2 – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowych 

Zadanie nr 3 – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowo-terenowych i furgonów 

Nr wew. postępowania 6/22 prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji  

z siedzibą w Radomiu, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………….. ustawy PZP ( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, ze w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 

 

 

 

 

* W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się – dot. konsorcjum, spółki cywilnej 

* * wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, załącza do oferty wraz ze swoim 

oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu,  

w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby 

***niepotrzebne skreślić 

 

 


