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oŚwIADczENIE

suadljqc ofeńę N rybie pn€t.Ęu li.ognnieon€go M:

usllgi b..kow. o. żE Akld.Dii szruL Piętlycn a (lrowiocb

oświadcfux ż€ bEtjeś podŚav do *}uucaiia nd na podśaŃć okolichoś.i. o hór}ch
nowa v an' 24 ust' l ust.BT ż dnid 29 slycaia 2004 rclo Pńwo z&nółień Publicaych
(Dz' u' z z0|0 r' Nr l]3, poz' 159' z Ń^' żfr.)' zgodoie z k|óryn z postęporvaia
o udzielĆrie fuóMenia ł}klucu się|

I) ryłonavców' któży !y'9dżi|i Śzlodę' nie vl(oi!ąc mówienia |ub wykonując
je .i.na|eżycie. jeż.li szłoda ta zoslalo stwierdzona oŹecenićm sądu' lóE
upEsmocńilo się u ołĘsie ] lal pad wsrczęcićn postępowbia;

Ia) $Tkonovców' z któr-hi day aawiojqcy rofwią",ł aibo łlpowi.dzial uoovę ł
spńwie mówienja publica€go albo odsl4pi| od moły w spńwie zmósieda
pub|icae8o' f powo.t! okolicaości. z ttóG $ytonaqta ponsi odpowi.dzialność.
jeżĆli @zwiąaie albo ĘTowiedzeni. mog} alho odsĘpienie od ni.j nóĘpilo w
oktsi. ] l.t pŹed *%zęciem postępoweia' a wdość niezrcalieweeo fuówieńa
vyniGla co najmniej 5olo waności uńowy;

2) łykonawców' w śosultu do hórych oMano liksi&cĘ lub l.1órych upadlość oslo9ono,
z uyjqlkiem łaloMwców' hóęy po oEloszeniu upadlÓści awali układ ztwierdmny
prawonocnym poslanowieniem sqdu' jeżeli uklad nje pŹ€MdLlje zspokojćnia
wjćŹycieIi pżeż likvidację mAjqtku uPldle8o;

3) s}konawcóu k1ćr4 ,Ąegnją z uiŚhżgniem po.tattów. opła! lub skladek na
ub.fPi.cz.nia społea. lub zdÓwotn.' z sljąt.jm pr4ladków gdy uyska]i oni
pEsiduiM. pEtm eolni.nie, odrcc4nić' rczloznje !a Ety 2'lcelych pldl'ości lub
wśŹF&ie B c.łości w}komio d.cPji wla&iwcgÓ orgeui

4) o$by fifycać. l.lóE pEwomocni. skfuo a prestępsNo popeloiorc s eiqzłu z
poslępoweim o ud'e|eni. eówi.ńia' pŹ.śępNo p@iłl@ pEwoń Ór'b
*ykofując'cb pEcę mbkołą p@stęp6l$o p@civło śIodowisku' p@slęps|$o
pŹ.klpstwĄ pż6tęFt*o p@ciwko obbtowi gospodarcrcmu lub inn. pEnępstw
poFlnione w c.lu osią8nięcia koŹyści m.j9tkoł}ch. a tałze a p@stlp3tvo skfuboM
Iub prŚtępstwo u.lziału w zolg&i@fuej 8rupie albo związtu mających na .elu
pop.lnisniepŹestępstwalubpżes!ępŚłoskebowego;

5) sŃlłi jaM€. klórych łsŃlnika plawomocnie Śkfuo ż lEŚęPsiwo popeln]onÓ w
żłiązku f poslępowien o udzi.lcni. bóyienis' pŹestępstwo ptdwko Pnwom
osób qkonujących pmcę aobtową. PżŚĘpstwo pżeciqko śrdÓwisku, prsrępśwo
p@klPstwa. p@śępŚlw pfuiwko obotowi gospÓdŃZnu lub inn. pBrępstwo
pop.łiioić w @lu osiqlnię.ia kolzyści mjatl.ÓŃ]cl! a brże
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a pfustępśwo sl@bow€ lub p@śępŚllo udfiah w zolemizowej gdpi. .lbo
zwivku mających m celu popelnienie pŹeŚtępstwa llb pŹestęls1rva skebowe8ol
spólki ParbeEkie' hólych p'rlnelo |ub cfłon}a arżądu prawomocnie skozno
e pŹe$ępstwo polelnione w &iązku z postępowi€n o udzielenie amówi.ńia.
pŹ.śępśwo preciNko pńwoe oŚób v'lonujących lEcł aobkowq' Prcslępstło
pŹeciwlo śrcdowisku' pŹe$ępslwo pżcklpstwą pżeŚĘpśwo pmcisko obrclowi
gosPodmremu lub ime pfuŚlęPslło lopelnione * elu osiąrnięch koŹyś.'
majq&o*!€L a tal(ż a PfuślępŚlwo sk&bowe lub pE€ŚĘpŚrw udziab
w Źorgoia{eej grupic ']bo 2wiązlu mljqcych na cel! popelni€nie PustępŚwa llb
pfuslępśNa skarboweBÓ]
sńlId kommd)rove o@ sŃlki koMnd}1owo'alrcyjn€. kórych łomp|ement&iusz
pńwoncnie sk@o a p@slęPŚnvo pop€lnion. w aiąf]o f Doslępowańi.ń o
ldŹjelenie zmósienią pustęPŚwo pueciBło pnwom o$b 

"Yko.ujących Pmcę
mbkową pftŚępsNo preciwko śrcdowiŚku' p%stępst*opŹetupstwa' pŹcśępsle
pBciłko obotowi 8ospodalczemu lub im€ pGtępstwo popclnion.
ł celu osiąglię.ia koŹyści mojąfuBych' a lalże Ź pżedępŚlwo sk&bowc hb
pŹ6tępslwo ldfiafu w eĘeizoqanej gfupi€ a]bo niązrfu ńajq.yĆh n! celu
popelnieniepreslępstwalubpueŚępslwasł.rboweao;
osoby praMe' kó.ych Mędujqego czloŃa ofgaÓ! faĘ4dają@go pńwonocnic
skffio z PŹslęPstwo popelnion. w fwjążku ż poslęlowmień o ldżieleni.
eówimią pŹestęlstwo pŹ{iłko pń\wń osób $Ykolujących pEcę aobkowq'
pEś|ępstło preciwko śfudowjŚku' pżcstępslwo pful.apsNą pŹeśępstwo pEciwlo
obotowi 8ospodmzmu lub im. p*stępst@ popehione w celu osiq9ięcia koŹyści
noją ovych. a 1ał'! 2 pżcslqpst{o śkehove lub preŚępslwo udzia|u u
aĘ&izow€j gNpie .]bo związlu majqcych na c.lu popetnieni€ pfustępŚM |ub
prsępŚlt s*łbowgo;
podmio|y 7bio@$e. $obe( hórych Ś{d otrU at' Ubiegmja s'ę o @ówrcn'a n'
podśavi€ pŹ€pigjv o odpoMedziolnośi podmiolów zbiorc*lch a.f'T' abonion.

7)

8)

9)

z poslęporvmia o udfielńie aówienio *7klucz 9ię ótni.ż *Ytona1vcósi kóźy|
I) 1tllon)"'Wli bezpośEdnio czymości zwiqae f pżygotowaień Piołldżonego

postęp.weia Iub posługiwali się w cdu spożądzenia ofeńy osÓbdi Ezestniczqcymi
w dokonywmju tych czymości, chyba że udzia| tych łrkonawców w pośępowiu nie
ulfudni ucZirej kod\uencjil pBpisu ni. slosuje sĘ do sykonavców. któ''ń udfic|a
się mówienia na podstawie art' 62 !st' l pkt 2 lub on' 67 ust' ] Pkt l i 2 usEsy PDwo
anówień Publicaych (Dz U' 220l0 t. Nr l I3' poz' ?59. z Ńź!' n')|

2) njĆ Mieśli wadiun do upłyM leminu skladeia ofeĄ m pmnnrżony okrs fwjqaia
ofeń.ą lub v temjDi€. o k!ó!ym mov! w an' 46 ul 3 stat! Pńuo zmówi.ń
Publicaycb (Dz' U. z 2010 r' N' l 13' poa 759. ż ńżn. a.)' a]bo nie zgodfili śię na
p@dnźenie oksu ruiąaia ofertąl

]) złożyli ni.pEwdzjw. inlom&jc nającc Ęlys lub oogące nieć B?bry na synił
po\\A@u€go ponępo@'4

4) niś wykaża]i Ę€bjeid smnló$ ud/i!]u v pos'ępowiu

tsJlro!b' 4nMrcf] b dńnd'd.lł


