
 

Załącznik nr 4 do Przetargu 

 

Modernizacja istniejącego systemu podtorza 

Etap I – Modernizacja torowiska suwnic nabrzeżowych STS 

Etap II – Budowa odwodnienia niecki przyszynowej 

 

 

 

------------------------------------- 

Pieczątka firmowa Oferenta 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Przystępując do udziału w Przetargu w przedmiocie: 435/2015/2 Modernizacja istniejącego systemu 

podtorza, Etap I – Modernizacja torowiska suwnic nabrzeżowych STS oraz Etap II – Budowa 

odwodnienia niecki przyszynowej, oświadczamy, że: 

 

a. nie jesteśmy Oferentem, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 

się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

b. nie jesteśmy Oferentem, w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

c. nie jesteśmy Oferentem, który zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d. nie jesteśmy Oferentem, który będąc osobą fizyczną został prawomocnie 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 osiągniecia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e. nie jesteśmy Oferentem, który będąc spółką jawną miałby wspólnika, którego prawomocnie 

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 osiągniecia korzyści majątkowych, 



 

a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f. nie jesteśmy Oferentem, który będąc spółką partnerską miałby partnera lub członka zarządu, 

którego prawomocnie 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 osiągniecia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

g. nie jesteśmy Oferentem, który będąc spółką komandytową i/lub spółką komandytowo-

akcyjną miałby komplementariusza, którego prawomocnie 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 osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h. nie jesteśmy Oferentem, który będąc osobą prawną miałby urzędującego członka organu 

zarządzającego, którego prawomocnie 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 osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i. nie jesteśmy Oferentem, który będąc podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  

 


