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                                                                                          załącznik nr 2 

podmiot składający oświadczenie: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE 

 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA  

I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 
 
dotyczy: postępowania na „Wykonywanie kompleksowej ochrony obiektów, osób i mienia na trenie 

Spółki, przewóz inkasa oraz świadczenie usług porządkowych dla MKS Sp. z o.o. w  Dębicy” 

 
Wskazać podmiot składający oświadczenie (każdy z podmiotów składa odrębne oświadczenie): 
 

*wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
*wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (każdy) 
*podmiot udostępniający wykonawcy zasoby (wymagane jest dołączenie do oferty zobowiązania,  
o którym mowa w pkt 10.2 SWZ) 

(*niepotrzebne skreślić) 
 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  
ustawy Pzp, 

2) Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.129 t.j) 

3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 
(wypełnić jeżeli dotyczy):  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 9 SWZ 
w zakresie, w którym mnie dotyczą. 
 

Oświadczam, że (wypełnia wykonawca samodzielnie ubiegający się o zamówienie lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia): 

*nie polegam na zasobach innych podmiotów i będę samodzielnie wykazywać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu 

lub 

*polegam na zasobach innych podmiotów spełniając warunki udziału w postępowaniu. 
 
(*niepotrzebne skreślić) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH WYŻEJ 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. 

 

 

 

 

 


