Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu pn.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 13 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY
MICKIEWICZA.
Remonty części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy:








Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 11/ Orląt Lwowskich 7;
Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 16;
Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a;
Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 19;
Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 21;
Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 23;
Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 38/Powstańców Śląskich 5;

Wykonawca*
....................................................................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Podstawy wykluczenia:
 Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych, tj.
niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę na rzecz Gminy Bytom, spółek w których
Gmina ma udziały lub jest właścicielem, jednostek i zakładów budżetowych Gminy ze szczególnym uwzględnieniem
zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert.


Z postępowania wyklucza się wykonawcę z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych, tj. na niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę na rzecz reprezentanta Zamawiającego lub zarządzanych
przez reprezentanta Zamawiającego Wspólnot w okresie ostatnich 5 lat. Przez niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy rozumie się w szczególności wadliwe lub nieterminowe wykonanie zobowiązań kontraktowych.



Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo
skarbowe, wobec którego wydano wyrok czy decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków i innych
obowiązkowych składek.



Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne chyba, że zawarł porozumienie (ugodę) z właściwym organem w sprawie spłat tych należności,



Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, a
także wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne.



Z postępowania wyklucza się wykonawcę, którego oferta została odrzucona.

Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania.

dnia ................................ 2021 roku

..…................................................................…
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców osobno.

