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Wykonawca/Wykonawca występujący wspólnie:  
…………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………..………………… 
(pełna nazwa  i adres podmiotu) 

 
…………………………………………………………….……........ 
Numer NIP 

 

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

 
 

OŚWIADCZENIE  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp1  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie usług ochrony osób i 

mienia na potrzeby imprez i innych projektów organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe 

w okresie od 04 sierpnia 2021 r. do 03 września 2021 r.” nr sprawy: DP-271-9/2021 

 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1,  

pkt. 1, 4-5, 7-10 Pzp. 

  
 

LUB* 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w okolicznościach określonych  w ……………..… (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-10 Pzp ponieważ 

spełniłem łącznie wszystkie  przesłanki z art. 110 ust 2 Pzp tj. podjąłem następujące czynności: 

1) naprawiłem lub zobowiązałem się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśniłem fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjąłem konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności; 

4) zerwałem wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

5) zreorganizowałem personel, 
6) wdrożyłem system sprawozdawczości i kontroli, 
7) utworzyłem struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
8) wprowadziłem wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
 
Na powyższe przedstawiam następujące dowody dla wykazania mojej rzetelności: 

                                                 
1 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego - Krakowskie Biuro 
Festiwalowe w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 

 
1. posiadam koncesję określającą zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838)  
– Tak* / Nie* 
 

2. jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 150 000,00 zł. 
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych):  

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie …………………………………….*/ Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, na 
następującym podmiocie**: 
…………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

 
3. posiadam doświadczenie opisane przez Zamawiającego w Rozdziale IX SWZ, w tym: 

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie …………………………………….* / Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, na 
następującym podmiocie**: 
…………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

 
 

4. skieruję do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia, zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Rozdziale IX SWZ, w tym: 

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  
w zakresie …………………………………….* / Nie*, 

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, na 
następującym podmiocie**: 
…………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

 
5. dysponuję urządzeniami oraz środkami organizacyjno-technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale IX SWZ, w tym: 
3) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo  

w zakresie …………………………………….* / Nie*, 
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4) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, na 
następującym podmiocie**: 
…………………………………………………………………..……………………… 
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………….. 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
** Ten punkt wypełnia tylko Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 
 


