
 
 
 

 
 
DE-WZP.261.3.2018.JJ.2      Warszawa, 2018-04-12 
 
 
Wykonawcy ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia  
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Remont pomieszcze ń w budynku Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie: cz ęść nr 1 – remont 
pomieszcze ń biurowych i cz ęści korytarzy na I pi ętrze, cz ęść nr 2 – remont 
pomieszcze ń biurowych na III pi ętrze ” – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2018.JJ. 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia tre ść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  polegającą na zmianie zawartej w załączniku nr 4 do SIWZ nazwy 
postępowania z „Remont łazienek od strony południowej w budynku Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie” na „Remont pomieszcze ń w budynku 
Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szu cha 25 w Warszawie: cz ęść nr 1 – 
remont pomieszcze ń biurowych i cz ęści korytarzy na I pi ętrze, cz ęść nr 2 – remont 
pomieszcze ń biurowych na III pi ętrze ”. 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia składanego w celu wstępnego potwierdzenia 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia oraz stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pozostałe załączniki do SIWZ 
pozostają bez zmian.   
 
Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianie SIWZ został opublikow any na stronie internetowej 
Zamawiaj ącego bezpo średnio pod niniejsz ą odpowiedzi ą jako osobny zał ącznik.  
 
Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
Oferty do przedmiotowego post ępowania nale ży składa ć do dnia 17 kwietnia 2018 r. do 
godziny 12:00, termin otwarcia ofert 17 kwietnia 20 18 r. o godzinie 12:30. 
 
 
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Zamawiaj ący: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
al. J. Ch. Szucha 25, 
00-918 Warszawa  

Wykonawca: 
……………………………………

……………………………………

…… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………

……………………………………

…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Remont pomieszcze ń w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al.  J. Ch. Szucha 

25 w Warszawie: cz ęść nr 1 – remont pomieszcze ń biurowych i cz ęści korytarzy na I pi ętrze, 

część nr 2 – remont pomieszcze ń biurowych na III pi ętrze  – postępowanie nr DE-

WZP.261.3.2018.JJ, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oświadczam, co 

następuje: 

 

A. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
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       ………………………………………… 

(podpis) 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………….. 

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

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

…… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

  
Uwaga! Oświadczenie w zakresie pkt. 1 i 2  zobligowany jest wypełnić każdy 
Wykonawca, oświadczenie w zakresie pkt. 3 wypełnia wykonawca wyłącznie 
w sytuacji spełnienia wskazanych w tym oświadczeniu przesłanek. 
 

B. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 

1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Remont pomieszcze ń w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al.  J. Ch. Szucha 

25 w Warszawie: cz ęść nr 1 – remont pomieszcze ń biurowych i cz ęści korytarzy na I pi ętrze, 

część nr 2 – remont pomieszcze ń biurowych na III pi ętrze  – postępowanie nr DE-

WZP.261.3.2018.JJ, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oświadczam, co 

następuje: 

 

C. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ust. 2 Rozdziału 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

D. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  

1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w ust. 2 Rozdziału 5 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………….. 

 

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

….…………………………………….., w następującym zakresie: 

………………………………………… 

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

… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

E. 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. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


