
Załącznik nr 8 do SWKO 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące odpowiednio spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz  przesłanek  wykluczenia z postępowania,  

na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp 

 

A. Dotyczące wykonawcy 
1. Oświadczam, że: 

1) spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w rozdz. VIII ust. 2.1. SWZ: 

Zamawiający nie określa warunków udziału wykonawców w postępowaniu. 

2)   nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 i art. 109 ust.1 pkt. 4, 5 i 7 

uPzp*; oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego**, 

3)  należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności wpisać nazwy podmiotów 

wchodzących w skład grupy kapitałowej: 

a) …………………………………..…………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………….. 

*Art. 108 ust. 1 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego 

prawomocnie skazano za przestępstwo: 

4) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo  związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  

5) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

6) o którym mowa art. 228-230a, art. 250a Kodeksu Karnego, lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu Karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o których mowa  w art. 299 Kodeksu karnego, 

7) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa; 

8) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d, 

oszustwa, o którym mowa w art. 286, przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub przestępstwo skarbowe; 

9) powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa   w 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, 

10) powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa   w 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. 

- dot. lit. a) - g) na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia  się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  

z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, 

- dot. lit. h) oraz  na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia  się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy 

wykluczenia wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego  podstawą wykluczenia, chyba  

że w tym wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia.                         

 

Art. 108 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 108 ust. 1 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego 

członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej  

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwa o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 uPzp. 

 

Art. 108 ust. 1 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok 

sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  



lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

Art. 108 ust. 1 pkt. 4 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne. 

 

Art. 108 ust. 1 pkt. 5  uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawców, jeżeli może stwierdzić, na podstawie 

wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie. 

 

Art. 108 ust. 1 pkt. 6  uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawców, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w 

art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.      

                

Art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,  zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia  tej procedury 

- na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

 

Art. 109 ust. 1 pkt. 5 uPzp – Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów. 

 

Art. 109 ust. 1 pkt. 7 uPzp – Zamawiający wykluczy wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, 

w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

 

** Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

835), tj.: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3, 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.” 

 

 
................................, dn. .............................. 

       …………………………………………………………….. 

podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty  

(zaawansowany podpis elektroniczny) 



 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych – art. 108 ust.1 

pkt.1, 2 i 5  i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7  uPzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  

na podstawie art. 110 ust. 2 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

 

 

 

 
................................, dn. .............................. 

       …………………………………………………………….. 

 podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty  

(zaawansowany podpis elektroniczny) 

 

 

 

 

B. Dotyczące podwykonawcy/ców niebędącego/ych podmiotem/ami, na którego/ych zasoby 

powołuje się wykonawca: (jeśli dotyczy) 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podwykonawcy/ów, o którym/ych mowa powyżej, nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 108 ust. 1   

pkt. 1-6 uPzp i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 uPzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 

 

 

 

................................, dn. .............................. 

        …………………………………………………………….. 

podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty  

(zaawansowany podpis elektroniczny) 

 

 

 

 

C. Dotyczące podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby: (jeśli dotyczy) 
 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu udostępniającego swoje zasoby,  nie zachodzą podstawy wykluczenia 

 z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 uPzp i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 

i 7 uPzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
................................, dn. .............................. 

        …………………………………………………………….. 

podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty  

(zaawansowany podpis elektroniczny)  

 


