
Dodatek nr 2 do SWZ (Załącznik do Oferty) 
 

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

późn. zm. – Prawo zamówień publicznych (dalej zwana jako „ustawa Pzp”) DOTYCZĄCE PRZESŁANEK 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 

1. Dane Wykonawcy:  

(poniżej w tabeli Wykonawca wpisuje nazwę/firmę oraz adres) 

Nazwa/firma Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

NIP  

REGON  
 

2. Oświadczenia: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Prace związane z 
sadzeniem i pielęgnacją roślin na terenie miasta Siemianowice Śląskie na potrzeby MOSiR 
„Pszczelnik”, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik” w 
Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje1: 

2.1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 

1 pkt 1) - 6)ustawy Pzp. 

2.2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 

1 pkt 4) ustawy Pzp. 

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

na podstawie (wskazać numer artykułu) art. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze (niniejszy punkt Wykonawca wypełnia jeśli dotyczy): 

(poniżej wskazać środki naprawcze – jeśli dotyczy): 

 

 

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

 

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

2.4. 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. poz. 835) 

2.5. 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. 

                                                           
1
 Niewłaściwe skreślić 



Zobowiązuję się do aktualizacji ww. oświadczenia w przypadku zmiany stanu 

formalnego i prawnego, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. 
 

3. Miejscowość i data: 
 

Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej 
bądź osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 


