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Załącznik 5
Zamawiający:
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY*
składane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, znak sprawy AEZ/S-077/2017, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot naruszył / nie naruszył * obowiązki:
- dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - dotyczące opłacania podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							…………………………………………
                          (podpis  osoby/ osób uprawnionych 
	                           do występowania  w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu wydano / nie wydano* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej:
- o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- o zaleganiu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 
w przypadku odpowiedzi twierdzącej:
Oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………..……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………
W załączeniu przedkładam również dokumenty potwierdzające, że  dokonałem płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							…………………………………………
                          (podpis  osoby/ osób uprawnionych 
	                           do występowania  w imieniu Wykonawcy)



Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu wydano / nie wydano* orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							…………………………………………
                                 (podpis  osoby/ osób uprawnionych 
	                                do występowania  w imieniu Wykonawcy


















*- niepotrzebne skreślić

