
Załącznik nr 2

Zamawiający:
 

Gmina Miechów                      

ul. H. Sienkiewicza 25

 32-200 Miechów 

 
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. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE   BRAKU PODSTAW   WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU 
 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  Remont
(modernizacja)   dróg  dojazdowych  do  pól, znak  sprawy  ZP.271.13.22 prowadzonego
przez Gminę Miechów, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.

1-6  ustawy Pzp.  

  

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

       …………………………………………
 

(podpis)

2. 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. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy).



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

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

3.   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)1. 

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

 

       …………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Oświadczam,  że  spełniam warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego

w ROZDZIALE VII SWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

  

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

       …………………………………………
 

(podpis)

 

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)

 

 

UWAGA: Wszystkie pola niniejszego oświadczenia muszą być wypełnione lub posiadać adnotację „ nie dotyczy” 

1 Zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o któ -
rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wy-
kazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjen-
tem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę roz -
strzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w roz-
porządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o któ-
rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.


