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Zał. Nr 8 do SWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego  

w treści specyfikacji warunków zamówienia 

dla postępowania 

na 

wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w 

zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: 

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”  

 

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 

Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w 

ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Postępowanie ADM.270-2/2022 

 

Działając w imieniu i na rzecz (Nazwa Wykonawcy, siedziba, NIP): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp są aktualne na 

dzień składania niniejszego oświadczenia tzn. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

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

tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2019 r.poz. 1170), 

a) art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

b) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Oświadczam także, iż wszelkie informacje podane w oświadczeniach złożonych w niniejszym postępowaniu są 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

 

 

 

_________ dnia ____ 2022 roku 

 


