
 Załącznik Nr 6 SIWZ 
............................................. 
(pieczęć wykonawcy  
nr tel./faksu .......................... 
e-mail ................................... 
 

 OŚWIADCZENIE 
 
........................................................................................................................... firmy 
[Nazwa organu zarządzającego]  
......................................................................................................................................  
[pełna nazwa Wykonawca] 
 
występujący jako Wykonawca w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 
na:  

„Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2011/2012” 
 
wszczętym przez Wójta Gminy Miastków Kościelny, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 4-9 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm), pouczony/*eni o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajaniu prawdy, mających służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, gdzie kara pozbawienia wolności określona jest do lat 3, co wynika 
z art. 233 kk, oświadczam/y, że nie jestem/*śmy wykluczony/*eni z ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego gdyż: 
 

1.jako osobę fizyczną,  prawomocnie nie skazano mnie/nas za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

2.jako spółkę jawną, żadnego wspólnika prawomocnie nie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

3.jako spółkę partnerską, żadnego partnera lub członka zarządu prawomocnie nie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



4.jako spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną, żadnego 
komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

5.jako osobę prawną, żadnego urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 

6.jako podmiot zbiorowy, wobec nas sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

 

 

Reasumując brak jest podstaw do wykluczenia z ubieganie się  
o udzielenie zamówienia.  

 
 
..............................., dn. .................                    .......................................................... 

(podpis osób uprawnionych 
do reprezentacji wykonawcy) 

 
*/ wybrać właściwe – niewłaściwe skreślić. 


