
oŚwIADcZINIE

sk|adając o|ct1ę w trybie pŹdarg eogrud.zony na:

us|ugi ochrony ni.nil s Akidenji sflukPiękrych s'K.lowicach

oświadcamy, ie brak jest podstaw do qkluczlnia n6 na podstawic okolicbości. o kórych
norva q an. 24 ust' l uslaN! u dnia 29 slycznia 2004 loku Pra*o zmó\ień Publicmych
(Dz. U. z 2010 r Nr ll3. pof, ,159, f póżn' zm')' fgodnie z któlym z poslępoBania
o udzicIcnie zanówienia \rklucf a się:

*]-konaltóv. kó.fy $fządzi|i sfkodę. nic Ękonując zamón,ienia lub wykonując
je nienalef'cie. jeŹ-eli szkoda b 2oŚala Świeldzona ożecrdenr sądu. klórc
Lpa*o1o!|  |o  ' ię  l  o fu !  ie  j  lą 'p l ' ed  v 'a  4 .  .ń  pÓ rępÓ l  1 i J '
sykonawców, wŃosunku do klórych ot]Vańo likBidacjęlub klórych upldl ość ogIoszono.
z $!{kiem wykomNców. klóŹy po o8łoszedu upadlości awarli uklad Zaxlied^n'
pn*omocnyn Poslmo*'ieniem sądu. jcżc|i uklad nic pŹcwidu]c aspokojenia
wierz'cieli pŹef liklvidŃję ńająlku upadl.goj
s}konawcóN, łlóuy alesajE f UiszĆŹniem pÓdalków' opłal lLlb skladek n.
ubezpieczcnia społccznc |ub 7dro\lotne' z wyjąlkiem plz'padków edy uzyskali oni
prze{idziee pńtveń z!vo|ńi.nie, odbcfenie. rozlozenie m raiy zale8lych platności |ub
l . ' r 4 n J i c ' .  ' J l o ' c ; \ \ k ' ' ' ń  '  '  \ 7  i . \  d : c i ! ' r g oo ' ! J r . .

r)

i )

4) osoby i]zyczne. które pra$omocnie skaano Za pżeslępsllo Pop.lnionc rv 2!V1ą2ku z
poslępo\mien o udzie|enic zanróNienia' prreśępśrvo pże.nvko pra*om osób
Ę'konujących p|dcę zdob(o\ą. pŹeŚępsNo pŹcciwko śrcdos'isku, ptzf,Śępslqo
pżelups\a, pŻeŚępsuo pźecnvko obrclowi gospodanzehu lub ime przeŚępsNlo
popclni.nc rV celu osiągnięcia korz)'ści nująlkolYch. a llkże Z PIEslęPslło skabołc
lub PŹcŚępsNlo ndzialu N zolgauizołmej gupie dlbo zqiąfku foająclch na co]u
polcł n i.nic p'zcŚqpśv! lub pżeslępŚ\\a skarbowcso:

') spólki jlwne' kló.ych uspólnika pra$.mocnie skuano za pr7.$ępŚso popełDone w
fłią^u f poslępowńien o udzic]cfuo 2mówi.nia, lr2cnępslwo pŹeciwko pn*o[
osób wlkonujących pBcę arobko*'ą. PteslęPstNo pEeciłLo łodÓ$'isku. pr2śęps(so
Plzekupsllva' przeŚępŚło prz{i\'ko obrolowi gosPodarcZenu lub inne pŹeslępsI\lo
popelnione {' cc|U .si]piNia korftści najątkowych. a lakzc
2 przcstępstrvo skarbowe ]ub pPfslq.stst Ddzia]u {' zoreani7o$ancj grupie albo
związk! maj ący clr na c el u popelnien ie przc {ępŚl{a l u b przcŚqpŚrva skarboNe go i

ó) spólki pMncskie. l'lórych pańnera ]ub czlonka eządu pra\omocnic skeano
z. pueŚępś*o popelnione ł zsi'h z poŚępowalienr o udzielenie Zanró$icńi!.
przeŚępŚrvo pŁecisko pB]Voń oŚjb {ylonujqclch pncę ffuobko\q. pPśŚ9psnvo
plzĆciN|Ó śr.doNisku' pŹcslępŚ\ło pzekupstwa' p.zesLępst*o P'eciNko obroto\u
cospodarczemu lub ime pŁeslepsl$o popclńionc w Ćcl! osiąlnięcia korz'ści



majątkovch, a takz€ za plzeŚępst\ł! skańorve lub p.reslępsl{Ó udzialu
rv zolgmirotveej grlPie albo &iazku nrających na celu popelnienie przeslępslrva lub
prześępnła skdbol'egoi

7) spólki konrandytorve ole spólk bnrdyon'o.akc'inc' kórych komp|enenl iusza
pm{onoĆnie skdmo za przcstępsxło popelniońe w zsiązku z poslępollnicn o
udzielenie amółi.nia. lizeŚępnwo pżeciwko prsom osób qkonujących pr'cę
zarcbkosą, puestępsIrvo plzci*'ko łoJÓwis(u. przestępst\ło pŹckupsnł€. pueslępstwo
plzcił'ko obrclowi lospodarc7enu lub inne prześępŚso popełnione
N celu osiąB ęcia kouyści mająlko{ych' a fuLe fa pżeŚępslso sk&bost lub
lrfc{ępśrrÓ udzialu N zoĘ ]ifosnncj erupic a|bo związku mających na celu
popelnienie pżestępstNa |ublrzlstępstsa skarbowego]

8) osob) pra|vne' klórycb ur'ędują.cBo czIonkl oIgmu zrrądzjącego pmwonocnie
skrano za pŹestępśwo Popelnione w związku z poslępo$fuicm o udzie|cnie
zamówicni.. przeŚępŚvo pŹecillro plawom osób u}konujących p.acę z&obko\ą
pueŚęPsl{o pżeciwko nodosiskn. pŹcŚępstwo pŹekupst$'a' puestępśuo przeciwko
obfuloqi goĘodarc7.mu lub inńc pźe9ępŚNo popełnione N celu osiągnięcia kouyści
nająlkoĘlh, ! tlkże z! FlfĆśęps(vÓ sktrbowc lub przcŚępss'o ndfi.lu 1r
zo8mizo\'eej 8rupic albo ̂ 'iazku nrających na celu popelnienie pżeslępsl{a |ub
Pżśslcpnwa Śktrbowceoi

9) podnrioq' 7]rioroNc. sobcc których Śąd orzkl zału ubieemia się o zamówicnia na
podslaNie plzepisów o odpoNicdaalńości podmiolóv zbioro*rch za czyny fabonione

Z poslęporvania o udzielenie ZMóNieńia\|fkluca siq iół!i.ż s1końavcós. klóŹ}
l) Dlon'łali bezpośIednio cz'nności zu'iązane z puygolo*'óicń prowadfonego

poŚępowania fub poslugnvali się \Y celu spoŹądfenia olerty osobami uc7cstnicząc}hi
lv dokonytvaniu lych czymości. chyba } udzial lycl ĘkonarvcóĘ w postępo\aniu nic
ulludni ŃzciseJ konkurenĆji: pŹ.pisu nic slosujc się do \lkonał!ó\Y. kIórym udzie|a
się ZamóNieni! n! pol]sla\ie ad 62 uŚ' l pkt2lub d' 67 us(' l pkl l i 2 uiawy PraBo
ffunó$ień Publiczrych (Dz' U. z 20 | 0 r. Nr l | 3' poz 759' 2 póżn h')i

2) nie łnieśli wadim dÓ upłt1lu lcnninu składania oiiń. na przedłużony okjes z*iąfeia
oleńą llb * rcmińie, o któryn moNa w d' 46 usl' ] uslarr} Plaso 7jmóqic|i
Publicm)clr (Dz' U' z 2010 r' Nr |]3' pof ?59' f póa h')' a|bo ńic fgodzili się na
ptzedIuzeu]e okJesu zwiŁunia ol.eną:

]) ZIoz'|i nicpńlrd7nrc in|brnacje mają€ *!łF'lub mogącc micć *'ply*'na ł}nik
pov|ofonego poNępoł'ań|ai

']) | e l'|d/J' 'pel|'iJnjJ rJ| 'n]'|i. ' / J] ' { to!łpośJ u


