
Załącznik nr 8  
 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk  

– Muzeum Ziemi w Warszawie 

Aleja Na Skarpie 20/26 i 27,  
00-488 Warszawa  

Wykonawca: 
……………………………………

… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………
… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129z poźn. zm.). 

oraz 

składane 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  (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 835) 

 
Na potrzeby postępowania na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej 

oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych „PAN Muzeum Ziemi 

w Warszawie – budynek zabytkowy – wykonanie rewitalizacji dachu w budynku 
Muzeum Ziemi w Warszawie przy Aleja Na Skarpie 20/26”, znak sprawy nr MZ-

ZP-9-2022, prowadzonego przez Polską Akademię Nauk w Warszawie. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i pkt 7-10 ustawy Pzp.  

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ. 

lub 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ………………………………………………..…. ustawy Pzp (podać 
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 7-10 ustawy Pzp.  

 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące czynności 
...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
3. Oświadczam, że nie podlegam/podlegam* wykluczeniu 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.  
*niepotrzebne skreślić 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e Podmiot/Podmioty, będący/e podwykonawcą/ami 

1) ………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Podać odpowiednio w zależności od liczby podwykonawców 

 

 nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 7-10 ustawy ; 

oraz 

nie podlega wykluczeniu 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.  

 
 

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. 


