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MPŚ-IX.261.4.2021                                                                                                                                          

  Załącznik nr 2 do SWZ 

 

WYKONAWCA / Podmiot udostępniający zasoby 
1
: 

    …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / Podmiotu udostępniającego zasoby 
2
 

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo 

zamówień publicznych, 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi ochrony osób i mienia oraz 

monitoringu elektronicznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” prowadzonego przez 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY / Podmiotu udostępniającego zasoby 
3
: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6  ustawy 

Prawo zamówień publicznych
4
. 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………………………………..……...  ustawy Prawo zamówień publicznych
5
 (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP).  

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

podjąłem następujące środki lub czynności:   

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

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

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

 

3. 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 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 W przypadku podlegania odrzuceniu skreślić zapis 
5 W przypadku niepodlegania odrzuceniu skreślić zapis bądź wskazać podstawy wykluczenia 
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UWAGA: 

1) Oświadczenie składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).  

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia 

niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców. 

3) Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) W przypadku polegania na potencjale potencjału udostępniającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt 10.3. i 10.4. SWZ.   

 

 

   


