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Załącznik nr 2 do SWZ  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU 

WYKLUCZENIU ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

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

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”) 

 

/w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia/ 

 

Ja/my, niżej podpisany/i 

....................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie)  

 

działając w imieniu i na rzecz:   

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................
(nazwa/firma Wykonawcy, adres Wykonawcy) 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Dostawa drukarki kolorowej, komputera typu AIO, komputerów 

przenośnych oraz pozostałych urządzeń i  akcesoriów komputerowych dla 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie” oznaczonym nr 

WOU-SO.272.8.2022 
 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania 

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

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

poz. 835) 

3. *) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
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spośród wymienionych w art. 108 ust. 1). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

 

*………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁENIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale V SWZ. 

 

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 przedstawieniu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 


