
Załącznik Nr 10 do SWZ w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych 

 w art. 275 pkt 1 ustawy pzp  

                                                                                                                      Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019  

                                                                                                                                                                                                      Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

Dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 (składają wszyscy Wykonawcy) 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ……………………………………… 

1. DPS.AG.2610.11.2021 - Ryby 

2. DPS.AG.2610.12.2021 – drób 

3. DPS.AG.2610.13.2021 - Nabiał 

4. DPS.AG.2610.14.2021 – warzywa i owoce 

5. DPS.AG.2610.15.2021 - Mrożone 

6. DPS.AG.2610.16.2021 – jaja 

7. DPS.AG.2610.17.2021 – Pieczywo 

8. DPS.AG.2610.18.2021 – Art. spoż. różne 

9. DPS.AG.2610.22.2021 Mięso i wędliny (wieprzowe, wołowe) 

 

……………………………………………… 

Wykonawca (nazwa, adres, NIP ) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pt. Dostawa 

…………………………………………………….. do Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w 

Ryjewie przy ul. Słonecznej 14, oświadczam, co następuje: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,  

że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczam, że nie zalegam z płaceniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  

w stosunku do urzędu skarbowego. 

4. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 

ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

 

                                                                                                       ………………………..…………….………………… 



                                                                                                                                          Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  

                                                                                                                                                                  w imieniu Wykonawcy(ów). Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie 

                                                                                                                                                                                    kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego 

                                                                                                                                                                                                          lub w postaci podpisu osobistego 

…………………………………………………… 

(miejscowość i data) 

5. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 - 5 i 7 - 10 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

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

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

                                                                                                                        Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  

                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy(ów). Oferta w postaci elektronicznej winna  

                                                                                                                                     być podpisana w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci  

                                                                                                                                                              podpisu zaufanego lub w postaci podpisu osobistego 

 

……………………………….. 

(miejscowość, data) 


