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Załącznik nr 8 do SWZ

WYKONAWCA
____________________________________________________________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)
reprezentowany przez:
_______________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, składane na podstawie art. 125 ust.
5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019, z późn. zm.), potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu i
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uprawniony do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu
w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021, oznaczenie sprawy: ZG.270.2.2021,
a) oświadczam,

że podmiot

udostępniający zasoby nie

podlega

wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Podstawa prawna składania oświadczenia:
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (art. 125 ust.
5 Pzp).

b) oświadczam, że podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki
udziału

w

postępowaniu,

w

zakresie,

………………………………………………….,
zasoby.

w

jakim

powołuje

wykonawca

się

na

jego

Podstawa prawna składania oświadczenia:
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 Pzp).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

______________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu
Dokument może być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

