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Wykonawca:  
…………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………..………………… 
(pełna nazwa  i adres podmiotu) 

 
…………………………………………………………….……........ 
Numer NIP lub PESEL (w przypadku osób fizycznych) 

 

……………………………………………………………………..……….. 
(Imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw 

do wykluczenia z postępowania   
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie oświetlenia i remont fasad 
zewnętrznych oraz holu głównego budynku Pawilonu Wystawowo - Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000” nr 
sprawy: DP-271-1/2021 

 

 
Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: 
Krakowskie Biuro Festiwalowe, oświadczam, co następuje:   
 
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia 

postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp, dotyczących skazania Wykonawcy lub/i urzędującego członka jego 

organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za 

przestępstwa określone w: 

➢ art. 258 Kodeksu karnego,  

➢ art. 189a Kodeksu karnego,  

➢ art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie,  

➢ art. 165a Kodeksu karnego, art. 299 Kodeksu karnego,  

➢ art. 115 § 20 Kodeksu karnego 

➢ art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 769), 

➢ art. 296-307 Kodeksu karnego, art. 286 Kodeksu karnego, art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe 

➢ art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji, 

- Art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w dotyczących likwidacji, ogłoszenia upadłości, zarządzania przez 

likwidatora lub sąd, zawarcia układu z wierzycielami, zawieszenia działalności gospodarczej lub innej 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(108)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury 

złożone na etapie składania ofert jest nadal aktualne i na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Podmiot, 
który reprezentuję:  

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp; 

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; 

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; 

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1, pkt. 4 ustawy Pzp; 

 

 
 
 
Miejscowość, data: …………………………………… 
 
 
 

…………………..…………………………………………………………………..…………………. 
(podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 


