Załącznik nr 2 do SIWZ

Dane Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10,
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Nr KRS 0000125096 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Oznaczenie Zamawiającego, jego nazwa oraz adres siedziby

Usługa Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu
Nazwa Postępowania

PK/02/18
Numer referencyjny

Dane Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Należy podać pełną zarejestrowaną nazwę Wykonawcy

numer NIP …………………………………..… numer REGON …………..…………………..………
numer KRS ……………………………………………..
Należy podać numer NIP, REGON oraz KRS Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Należy podać zarejestrowany adres Wykonawcy (z numerem kodu pocztowego)

Wykonawca bierze udział w Postępowaniu wspólnie z innymi Wykonawcami:
tak
nie
Jeżeli tak, należy dopilnować aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania i spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu.
Niniejsze oświadczenie ma walor jedynie informacyjny, Wykonawca nie ma obowiązku podawania powyższego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp
w postępowaniu na: Usługa Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu
Numer referencyjny: PK/02/18
I
- o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu
Niniejszym, Wykonawca, biorący udział w Postępowaniu, oświadcza, że spełnia warunek udziału w Postępowaniu określony
przez Zamawiającego w Sekcji III.3) ust. 2 pkt 2.1. SIWZ.
II
- o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania
Niniejszym, Wykonawca biorący udział w Postępowaniu oświadcza, że w stosunku do niego nie zachodzą* podstawy
wykluczenia z Postępowania określone w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
*W przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z Postępowania na podstawie okoliczności
określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca, składa oświadczenie w tym zakresie, wskazując podstawę wykluczenia
(to jest wskazuje enumeratywnie wymienione podstawy wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp).
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy Pzp, może na podstawie
art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
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współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy (procedura samooczyszczenia/ środki naprawcze). Procedury samooczyszczenia (środki naprawcze) nie stosuje
się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje i oświadczenia podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą,
a także dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd.

………………………………………………….
Data, miejscowość

…………………………………………………………………………………….………………………….
Czytelny(-e) podpis(-y) osoby (osób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy
lub podpis(-y) wraz z imienną pieczątką

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego oświadczenia.
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