Załącznik nr 2 do SWZ
Nr postępowania 26/D-80/8417/PN/2022/I

..........................., dnia .........................
Wykonawca:
Nazwa:

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

Siedziba:

………………………………………………………………………………………

Dane składającego oświadczenie:
Imię i nazwisko:

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

Sposób reprezentacji Wykonawcy: pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji*)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079), zwanej dalej
ustawą Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „roboty budowlane
polegające na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku
magazynowego na budynek laboratoryjno – badawczy na terenie ITWL zlokalizowanego przy ul. Księcia
Bolesława 6 na dz. ew. nr. 66/5 z obrębu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie,”
oświadczam że:
I)

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

II)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa w art.
109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

III)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ……………..…….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
z postępowania spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt. 4)
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością, na

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze**):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
IV)

Wyjaśniam fakty i okoliczności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp**):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

V)

Podjąłem następujące kroki, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp**):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

VI)

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.

*) niepotrzebne skreślić
**) jeżeli dotyczy
Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną
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