
Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

1. Zamawiający
Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Malinie 6/25, 63-300 
Pleszew

2. Przedmiot zamówienia
„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 4 w Pleszewie”

3. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych
563695-N-2017, z dnia 4 sierpnia 2017 r.

4. Numer referencyjny zamówienia nadany przez Zamawiającego
PTBS / 01 / I / 2008 / 2017



Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

5. Nazwa:
………………………………………………………………………………………………………

6. NIP: …………………………, REGON: …………………………

7. Adres pocztowy:
………………………………………………………………………………………………………

8. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
imię i nazwisko: ………………………
numer telefonu: ………………………
adres e-mail: ………………………

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębior-
stwem1?

TAK NIE

10. Czy wykonawca bierze udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wspólnie
z innymi wykonawcami2?

TAK NIE

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne 
oświadczenia o     spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i     braku podstaw 
wykluczenia.

11. Jeżeli w pkt 10 odpowiedź brzmi „TAK”:
1) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zada-

nia itd.): …………………………
2) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:
……………………………………………………………………………………………………

1 Por.  zalecenie  Komisji  z  dnia  6  maja  2003  r.  dotyczące  definicji  mikroprzedsiębiorstw  oraz  małych  i  średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie  przedsiębiorstwa:  przedsiębiorstwa,  które  nie  są  mikroprzedsiębiorstwami  ani  małymi  przedsiębiorstwami  i  które
zatrudniają  mniej  niż  250 osób i  których roczny obrót  nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

2 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.



B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz
adres(-y)  osoby  (osób)  upoważnionej(-ych)  do  reprezentowania  wykonawcy
na     potrzeby niniejszego postępowania o     udzielenie zamówienia

12. Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:
1) imię i nazwisko: …………………………
2) Stanowisko/Działający(-a) jako: …………………………
3) adres pocztowy: …………………………
4) numer telefonu: …………………………
5) adres e-mail: …………………………
6) w razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa

(jego form, zakresu, celu itd.): ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

13. Czy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy?

TAK NIE

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębne
oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku  podstaw
wykluczenia zawierające informacje wymagane w  niniejszej części sekcja A i B oraz
w części III, należycie wypełnione i podpisane przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych,  nienależących  bezpośrednio  do  przedsiębiorstwa  danego  wykonawcy,
w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości,  a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić
o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę
dołączyć  –  dla  każdego  z  podmiotów,  których  to  dotyczy  –  informacje  wymagane
w częściach IV.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

14. Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czę-
ści zamówienia?

TAK NIE

15. Jeżeli odpowiedź na pytanie 14 brzmi  „TAK” proszę podać wykaz proponowanych
podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Oprócz  informacji  wymaganych  w  niniejszej  sekcji,  proszę  przedstawić  –  dla
każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy –
informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.



Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1

16. Czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania ze względu na którąkolwiek
okoliczność wskazaną w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp?

TAK NIE

Jeżeli „TAK”, proszę podać podstawę prawną, wyjaśnić okoliczności, a także podać 
powód dla którego Zamawiający winien odstąpić od wykluczenia Wykonawcy, zgodnie 
z procedurą o której mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

B: PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

17. Czy wobec wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-
stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwida-
cję jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym po-
stanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)?

TAK NIE

Jeżeli „TAK”, proszę podać która dokładnie przesłanka ma zastosowanie: ………………
………………………………………………………………………………………………………

18. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 17 brzmi „TAK” proszę podać powody, które pomimo
powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających za-
stosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności go-
spodarczej: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Część IV: Kryteria kwalifikacji
A: KOMPETENCJE

19. Czy wykonawca figuruje w odpowiednim rejestrze handlowym?

TAK NIE

20. Jeżeli odpowiedź  na  pytanie  19  brzmi  „NIE”  proszę  wyjaśnić:
………………………………
………………………………………………………………………………………………………

21. Jeżeli odpowiedź na pytanie 19 brzmi „TAK” proszę wskazać adres internetowy, wy-
dający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji: ……………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

22. Czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) wykonał  w okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed upływem terminu składania  ofert
przynajmniej  dwie  roboty  budowlane  polegające  na  wzniesieniu  nowego,
przynajmniej  12-sto  mieszkaniowego  budynku  mieszkalnego lub  dwie  roboty
polegające  na  wzniesieniu  nowych  12-stu  budynków  mieszkaniowych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej;
2) posiada  środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  na  kwotę  nie  mniejszą  niż
500 000 zł;
3) jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 1 000 000 zł?

TAK NIE



Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach
II–V  są  dokładne  i  prawidłowe  oraz  że  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością
konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

TAK NIE

Niżej  podpisany(-a)(-i)  oficjalnie  oświadcza(-ją),  że  jest  (są)  w  stanie,  na  żądanie  i  bez
zwłoki,  przedstawić  zaświadczenia  i  inne  rodzaje  dowodów  w  formie  dokumentów,
z wyjątkiem przypadków, w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych
w dowolnym państwie członkowskim3, lub 

b) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

TAK NIE

Niżej  podpisany(-a)(-i)  oficjalnie  wyraża(-ją)  zgodę  na  to,  aby  Zamawiający  wskazany  w
części I, sekcja A uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały
przedstawione  w  [wskazać  część/sekcję/punkt(-y),  których  to  dotyczy4]  niniejszego
Oświadczenia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia (sygn.:  PTBS / 01 / I /
2008 / 2017).

3 Pod warunkiem że wykonawca przekazał  niezbędne informacje (adres internetowy,  dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

4 Wypełnia wykonawca.


