
  Załącznik nr  6  do specyfikacji  
                                 istotnych warunków zamówienia 

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.3.2015 

 

                                                                                                      

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEKARALNOŚCI 
wymagane na podstawie Art. 44 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

na sukcesywną dostawę  mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych 
oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 euro, 

oświadczam(y), że: 

1. W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą fizyczną – Wykonawca nie został prawomocnie 

skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

2. W przypadku kiedy Wykonawca jest spółką jawną – żaden ze wspólników tej spółki nie został 

prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

3. W przypadku kiedy Wykonawca jest spółką partnerską – żaden z partnerów lub członków 

zarządu tej spółki nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku                

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych; 

4. W przypadku kiedy Wykonawca jest spółką komandytową lub komandytowo – akcyjną, żaden 

z komplementariuszy tej spółki nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; 

5. W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prawną – żaden z urzędujących członków organu 

zarządzającego tej spółki nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione                        

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; 

6. W przypadku kiedy Wykonawca jest podmiotem zbiorowym – sąd nie orzekł zakazu ubiegania 

się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających               
z kodeksu karnego. 

 

 

.........................................................                ............................................................................ 
                           miejscowość i data                         

( podpis i pieczątka lub czytelny podpis Wykonawcy lub upoważnionego             

przedstawiciela Wykonawcy ) 
 

* niepotrzebne skreślić 


