
Z.ARZ�DZENIE NR 28/2022
PREZESA PoLSKIEGo KLUBU wY[CIcÓw KoNNYCH

z dnia 1,6 listopada2022 r.

w sp?aw;e wp?owadzenia Regulam;nu p?acy komisji p?zeta?gowej

Na podstawie a?t. 9 ust. 3 pkt 7 ustawy z 18 stycznia 2001 r. o wy[cigach konnych
za?z��zam, co nast�puj e :

s1
Wp?owadzam do stosowania Regulamin ptacy komisji przetargowej, stanowi�cy zaC�cznik do
niniej szego Zar z��ze;ia.

$2
Za?z�dzeníe wchodzi w {ycie z dniem podpisania.

P?ezes
Polskiego Klubu Wy[cigów Konnych

L.Y
K?zysztof Kierzek
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      ZaC�cznik nr 1 
do Zarz�dzenia Prezesa PKWK 
nr 27/2022 z dnia 16.11.2022 r. 

 
 

Regulamin pracy komisji przetargowej 
 

RozdziaC l 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej >regulaminem=, okre[la tryb pracy komisji przetargowej, powoCywanej do przygotowania i 
przeprowadzenia albo przeprowadzenia post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej >komisj�=. 

2. Regulamin stosuje si� zarówno do komisji powoCanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. 3 Prawo zamówieE publicznych, 
zwanej dalej >ustaw�=, jak i do komisji powoCanych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje si� przepisy ustawy. 
4. Ilekro� w regulaminie jest mowa o kierowniku zamawiaj�cego, nale}y pod tym poj�ciem rozumie� Prezesa Polskiego Klubu Wy[cigów Konnych 

(PKWK), a tak}e osob�, której Prezes PKWK powierzy wykonywanie czynno[ci zastrze}onych dla kierownika zamawiaj�cego. 
 

RozdziaC II 
Tryb pracy komisji 

 
§ 2. 

1. Komisja rozpoczyna dziaCalno[� z dniem powoCania odr�bnym zarz�dzeniem wewn�trznym kierownika zamawiaj�cego. 
2. CzConkowie komisji wykonuj� powierzone im czynno[ci w sposób bezstronny, rzetelny i obiektywny, kieruj�c si� wyC�cznie przepisami prawa oraz 

swoj� wiedz� i do[wiadczeniem. 
3. CzConkowie komisji zobowi�zani s� do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odr�bnych przepisów oraz do przestrzegania szczegóCowych 

wymagaE i zasad dotycz�cych ochrony informacji niejawnych, okre[lonych                                     w odr�bnych przepisach. 
4. Komisja przetargowa skCada si� z co najmniej trzech czConków. Pracami komisji kieruje przewodnicz�cy komisji. 

 
§ 3. 

1. Komisja pracuje kolegialnie. 
2. Przewodnicz�cy komisji wyznacza miejsce i termin jej posiedzeE, bior�c pod uwag� uzasadnione wnioski czConków komisji tak, aby umo}liwi� 

wypeCnianie przez nich innych obowi�zków sCu}bowych. 
3. Z posiedzenia komisji mo}e zosta� sporz�dzony protokóC, w którym w szczególno[ci opisuje si�: przebieg posiedzenia, wyniki gCosowaE, czynno[ci 

dokonane przez przewodnicz�cego/sekretarza/czConka komisji, zadania przydzielone czConkom komisji w zakresie ich obowi�zków przez 
przewodnicz�cego komisji. Brak podpisu któregokolwiek z czConków komisji bior�cych udziaC w danym posiedzeniu komisji powinien zosta� 
odnotowany przez przewodnicz�cego komisji w protokole z posiedzenia komisji. Je}eli powodem braku podpisu s� zastrze}enia co do zgodno[ci z 
przepisami ustawy, do protokoCu zaC�cza si� równie} pisemne zastrze}enia czConka komisji. 

4. Komisja przyjmuje rozstrzygni�cia w obecno[ci co najmniej trzech jej czConków, w drodze gCosowania lub na podstawie sumy albo [redniej 

arytmetycznej indywidualnych ocen. W przypadku równej liczby gCosów decyduje gCos przewodnicz�cego komisji.  

5. CzConek komisji niezgadzaj�cy si� z przyj�tym rozstrzygni�ciem komisji obowi�zany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego 
stanowiska (zdanie odr�bne), które doC�cza si� do protokoCu posiedzenia (je[li zostaC sporz�dzony). 

6. CzConkowie komisji, którzy nie brali udziaCu w posiedzeniu komisji, potwierdzaj� pisemnie zapoznanie si� z ustaleniami komisji. Postanowienie ust. 5 
stosuje si� odpowiednio. 

7. W celu przygotowania post�powania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przygotowuje i przekazuje kierownikowi zamawiaj�cego do 
zatwierdzenia: 
1) propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego, ni} przetarg nieograniczony lub 

przetarg ograniczony; 
2) projekt zaproszenia do negocjacji wraz z istotnymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego/wzorem umowy; 
3) projekty innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia post�powania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
§ 4. 

1. CzConkowie komisji przetargowej skCadaj�, pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej za zCo}enie faCszywego o[wiadczenia, o[wiadczenie w formie 
pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczno[ci, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub ust. 3 ustawy. 

2. O[wiadczenie o braku lub istnieniu okoliczno[ci, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy, czConek komisji skCada przed rozpocz�ciem wykonywania 
czynno[ci zwi�zanych z przeprowadzeniem post�powania o udzielenie zamówienia (ZaC�cznik nr 1). O[wiadczenie zachowuje wa}no[� do chwili 
ujawnienia si� w toku post�powania okoliczno[ci, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy. 

3. O[wiadczenie o istnieniu okoliczno[ci, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, skCada si� niezwCocznie po powzi�ciu wiadomo[ci o ich istnieniu, a 
o[wiadczenie o braku istnienia tych okoliczno[ci nie pó{niej, ni} przed zakoEczeniem post�powania o udzielenie zamówienia (ZaC�cznik nr 2). 

4. Przed odebraniem o[wiadczenia kierownik zamawiaj�cego lub osoba, której powierzyC czynno[ci w post�powaniu, uprzedza osoby skCadaj�ce 
o[wiadczenie o odpowiedzialno[ci karnej za zCo}enie faCszywego o[wiadczenia. 

5. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego post�powania okoliczno[ci wymienionych w art. 56 ustawy, czConek komisji obowi�zany jest 
niezwCocznie wyC�czy� si� z udziaCu w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiaj�c o tym na pi[mie przewodnicz�cego 
komisji oraz kierownika zamawiaj�cego, a w przypadku przewodnicz�cego komisji 3 kierownika zamawiaj�cego. 

6. Czynno[ci w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego podj�te przez osob� podlegaj�c� wyC�czeniu powtarza si�, z wyj�tkiem otwarcia 
ofert oraz innych czynno[ci faktycznych, niewpCywaj�cych na wynik post�powania. 

7. Postanowienie ust. 5 stosuje si� odpowiednio w przypadku niezCo}enia przez czConka komisji o[wiadczenia lub zCo}enia o[wiadczenia 
nieprawdziwego. 



3 

§ 5. 
1. Komisja mo}e wnioskowa� do kierownika zamawiaj�cego o powoCanie biegCego do wykonania okre[lonych w toku jej prac czynno[ci, je}eli do ich 

wykonania wymagane jest posiadanie wiadomo[ci specjalnych. 
2. Biegli przedstawiaj� swoje opinie na pi[mie, a na }�danie komisji mog� uczestniczy� w jej pracach z gCosem doradczym. 
3. Postanowienia §4 stosuje si� odpowiednio do biegCych. 
 

§ 6. 
1. W zakresie przygotowania i prowadzenia post�powania komisja wykonuje w szczególno[ci nast�puj�ce czynno[ci: 

1) opracowanie i przedstawienie do akceptacji wszystkich dokumentów potrzebnych do realizacji zamówienia, w szczególno[ci dokumentów 
sporz�dzonych przez zamawiaj�cego lub dokumentów, do których zamawiaj�cy odwoCuje si�, innych ni} ogCoszenia, sCu}�cych do okre[lenia lub 
opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacji warunków zamówienia albo opisu potrzeb i wymagaE, itd.; 

2) uzasadnienie przesCanek wyboru trybu w post�powaniach o warto[ci równej lub wy}szej ni} progi unijne, zgodnie z odpowiednimi przepisami 
ustawy, 

3) uzasadnienie przesCanek wyboru trybu w post�powaniach o warto[ci mniejszej ni} progi unijne, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy:  
4) uzasadnienie przesCanek odst�pienia od komunikacji z wykorzystaniem [rodków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 65 ustawy; 
5) opracowanie i przedstawienie do akceptacji ogCoszenia o udzieleniu zamówienia; 
6) przekazanie do publikacji Urz�dowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenie w Biuletynie ZamówieE Publicznych: 
a) ogCoszenia o zamówieniu, 
b) ogCoszenia o zmianie ogCoszenia, 
c) ogCoszenia obowi�zkowego o zamiarze zawarcia umowy w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
d) prowadzonym w trybie negocjacji bez ogCoszenia i w trybie zamówienia z wolnej r�ki; 
7) zamieszczenie ww. ogCoszeE na stronie internetowej prowadzonego post�powania; 
8) zamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego post�powania; 
9) przygotowanie propozycji wyja[nieE dotycz�cych tre[ci specyfikacji warunków zamówienia; 
10) przygotowanie i przedCo}enie kierownikowi zamawiaj�cego projektów zaproszeE, informacji oraz innych dokumentów wymaganych przepisami 

ustawy; 
11) prowadzenie negocjacji albo dialogu z wykonawcami w przypadkach okre[lonych przepisami ustawy; 
12) dokonanie otwarcia ofert; 
13) dokonanie badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziaCu w post�powaniu, wniosków o dopuszczenie do udziaCu w negocjacjach z 

ogCoszeniem, wniosków o dopuszczenie do udziaCu w dialogu oraz wniosków o dopuszczenie do udziaCu w aukcji elektronicznej; 
14) przekazanie Prezesowi UZP informacji o zCo}onych odpowiednio wnioskach o dopuszczenie do udziaCu w post�powaniu lub ofertach; 
15) wzywanie wykonawców lub wnioskowanie do kierownika zamawiaj�cego o zatwierdzenie wezwania wykonawców do uzupeCnienia lub 

wyja[nienia dokumentów wymaganych od wykonawców lub do wyja[nienia tre[ci oferty; 
16) wnioskowanie do kierownika zamawiaj�cego o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustaw�; 
17) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej b�d{ wnioskowanie do kierownika zamawiaj�cego o uniewa}nienie post�powania; 
18) analiza wniesionych [rodków ochrony prawnej oraz przedstawienie kierownikowi zamawiaj�cego rekomendacji dotycz�cej odpowiedzi na 

odwoCanie; 
19) przedstawienie kierownikowi zamawiaj�cego propozycji w zakresie wnioskowania do wykonawców o przedCu}enie terminu zwi�zania ofert�, 

przedCu}enie okresu wa}no[ci wadium, a tak}e w zakresie zatrzymania wadium - w przypadkach okre[lonych przepisami ustawy; 
20) sprawdzenie wniesionego przez wykonawc� zabezpieczenia nale}ytego wykonania umowy; 
21) przedstawienie kierownikowi zamawiaj�cego propozycji w zakresie okre[lenia warunków przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 
22) zamieszczenie ogCoszenia o wyniku post�powania Biuletynie ZamówieE Publicznych albo przekazanie ogCoszenia o udzieleniu zamówienia 

Urz�dowi Publikacji Unii Europejskiej na zasadach okre[lonych w ustawie. 
2. CzConkowie komisji dokonuj� indywidualnej oceny ofert wyC�cznie na podstawie kryteriów oceny ofert, okre[lonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub zaproszeniu do skCadania ofert, po szczegóCowym zapoznaniu si� z ofertami oraz opiniami biegCych (je}eli byli powoCani). 
 

RozdziaC III 
Prawa i obowi�zki czConków komisji 

 
§ 7. 

Bior�c udziaC w pracach komisji czConkowie komisji maj� prawo w szczególno[ci do: 
1) dost�pu do wszystkich dokumentów zwi�zanych z prac� w komisji; 
2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji; 
3) zgCaszania przewodnicz�cemu komisji w ka}dym czasie uwag i problemów dotycz�cych funkcjonowania komisji; 
4) zCo}enie zdania odr�bnego; 
5) wnioskowania o powoCanie biegCego. 

 
§ 8. 

Do obowi�zków czConka komisji nale}y w szczególno[ci: 
1) zCo}enie o[wiadczeE, o których mowa w art. 56 ustawy; 
2) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji; 
3) wykonywanie zakresu obowi�zków powierzonych przez przewodnicz�cego komisji lub wykonywanie zakresu obowi�zków okre[lonych w dokumencie 

powoCania do prac w komisji przetargowej; 
4) przygotowywanie propozycji wyja[nieE dotycz�cych specyfikacji warunków zamówienia; 
5) badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziaCu w post�powaniu, w szczególno[ci w zakresie oceny podmiotowej, analizy tre[ci oferty w 

zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia; 
6) czynny udziaC w pracach komisji; 
7) rzetelne, bezstronne i obiektywne przygotowanie oraz opracowanie powierzonych spraw; 
8) prawidCowe prowadzenie dokumentacji post�powania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przekazanym czConkowi komisji; 
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9) niezwCoczne informowanie przewodnicz�cego komisji o okoliczno[ciach, które uniemo}liwiaj� udziaC w pracach komisji; 
10) przekazywanie przewodnicz�cemu wszelkich druków, formularzy wraz z opracowanym stanowiskiem lub przedstawienie ich w trakcie spotkania 

komisji do wspólnego zaopiniowania; 
11) nieujawnianie informacji zwi�zanych z pracami komisji osobom trzecim; 
12) ponoszenie odpowiedzialno[ci w zakresie, w jakim powierzono mu wykonanie zadania. 
 

§ 9. 
Do obowi�zków przewodnicz�cego komisji, poza obowi�zkami wskazanymi w §8 regulaminu, nale}y w szczególno[ci: 
1) organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeE oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadaE; 
2) wnioskowanie do kierownika zamawiaj�cego o odwoCanie czConka komisji, który nie zCo}yC o[wiadczenia o braku zaistnienia okoliczno[ci, o których 

mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy albo zCo}yC o[wiadczenie o zaistnieniu okoliczno[ci, o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy, albo zCo}yC 
nieprawdziwe o[wiadczenie o braku zaistnienia okoliczno[ci, o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy, a tak}e o odwoCanie czConka komisji z innych 
uzasadnionych powodów; 

3) w razie potrzeby - wnioskowanie do kierownika zamawiaj�cego o zawieszenie dziaCania komisji do czasu wyC�czenia czConka komisji lub do czasu 
wyja[nienia sprawy; 

4) podziaC prac przydzielanych czConkom komisji; 
5) udost�pnienie na potrzeby prac komisji aktualnie obowi�zuj�cych przepisów z zakresu przedmiotu zamówienia, z zakresu ustawy z dnia 11 wrze[nia 

2019 r. Prawo zamówieE publicznych wraz z rozporz�dzeniami wykonawczymi; 
6) informowanie kierownika zamawiaj�cego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach zwi�zanych z pracami komisji; 
7) przedkCadanie kierownikowi zamawiaj�cego projektów pism, w szczególno[ci w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz uniewa}nienia post�powania; 
8) w razie wyst�pienia w�tpliwo[ci merytorycznych, zwi�zanych z ocen� badanych ofert, wyst�powanie z wnioskiem do kierownika zamawiaj�cego o 

zasilenie skCadu komisji o wCa[ciwych dla przedmiotu zamówienia biegCych, rzeczoznawców lub konsultantów; 
9) w przypadku wniesienia [rodków ochrony prawnej przez wykonawców - zwoCanie nadzwyczajnego posiedzenia komisji, stanowisko komisji 

przewodnicz�cy przekazuje do rozpatrzenia kierownikowi zamawiaj�cego; 
10) mo}liwo[� wyst�pienia z wnioskiem/propozycj� wniesienia skargi do s�du na wyrok Krajowej Izby OdwoCawczej; 
11) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji post�powania przez sekretarza komisji; 
12) nadzorowanie dost�pu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji post�powania; 
13) zapewnienie bezpieczeEstwa przechowywania i nienaruszalno[ci ofert oraz dokumentacji z prowadzonych czynno[ci - zarówno przed, jak i w 

okresach mi�dzy spotkaniami komisji - przed osobami nieuprawnionymi; 
14) organizacja pracy w sposób zapewniaj�cy terminowe przekazanie i opracowanie odpowiednich dokumentów, informacji, raportów, wymaganych 

procedur� o zamówienia publiczne kierownikowi zamawiaj�cego, wykonawcom, Urz�dowi ZamówieE Publicznych, organom kontroli, Urz�dowi 
Publikacji Unii Europejskiej, w Biuletynie ZamówieE Publicznych i na stronie internetowej prowadzonego post�powania; 

15) reprezentowanie komisji wobec osób trzecich. 
 

§ 10. 
1. Do obowi�zków sekretarza komisji nale}y w szczególno[ci: 

1) zCo}enie o[wiadczeE, o których mowa w art. 56 ustawy. 
2. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie obsCugi administracyjnej post�powania oraz jego rzetelne dokumentowanie.  

1) dokumentowanie czynno[ci Komisji, w tym sporz�dzenie protokoCu post�powania wraz z zaC�cznikami; 
2) sporz�dzanie protokoCów z posiedzeE Komisji; 
3) udziaC w opracowywaniu tre[ci wniosków, odpowiedzi i wyst�pieE zwi�zanych z prowadzonym post�powaniem; 
4) przestrzeganie zasady pisemno[ci w zakresie okre[lonym ustawy; 
5) nadzór nad dokumentacj� prowadzonego post�powania o udzielenie zamówienia, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów 

zwi�zanych z tym post�powaniem; 
6) przygotowanie dokumentacji post�powania, w szczególno[ci w celu: udost�pnienia jej wykonawcom oraz biegCym; przekazania wCa[ciwym 

organom prowadz�cym post�powania wyja[niaj�ce lub kontrole. 
 

RozdziaC IV 
ZakoEczenie prac komisji 

 
§ 11. 

1. Przewodnicz�cy komisji przekazuje kierownikowi zamawiaj�cego do zatwierdzenia pisemny protokóC post�powania wraz z zaC�cznikami. 
2. Komisja koEczy dziaCanie z chwil� wykonania ostatniej czynno[ci w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstaw� do 

zatwierdzenia protokoCu post�powania przez kierownika zamawiaj�cego. 
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ZaC�cznik nr 1 do Regulaminu 
 
 
 

................................., dnia ....................... r.  

.................................................................. 
zamawiaj�cy 

.................................................................. 
nazwa post�powania 

.................................................................. 
znak sprawy 

.................................................................. 
imi� i nazwisko skCadaj�cego o[wiadczenie 

 

 

O[WIADCZENIE 
O NIEPODLEGANIU WYA�CZENIU Z POST�POWANIA 

 

Niniejszym, pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej za zCo}enie faCszywego o[wiadczenia, skCadam o[wiadczenie jako:  

 

 kierownik zamawiaj�cego 

 czConek komisji przetargowej 

 
inna osoba wykonuj�ce czynno[ci zwi�zane z przeprowadzeniem post�powania 
o udzielenie zamówienia po stronie zamawiaj�cego 

 osoba mog�ca wpCyn�� na wynik tego post�powania 

 osoba udzielaj�ca zamówienia 

o braku istnienia po mojej stronie konfliktu interesów, tj. o braku istnienia okoliczno[ci, o których mowa w art. 56 ust. 2 p.z.p. 

Zgodnie z art. 56 ust. 2 p.z.p. konflikt interesów wyst�puje wówczas, gdy kierownik zamawiaj�cego, czConek komisji 
przetargowej oraz inne osoby wykonuj�ce czynno[ci zwi�zane z przeprowadzeniem post�powania o udzielenie zamówienia 
po stronie zamawiaj�cego lub osoby mog�ce wpCyn�� na wynik tego post�powania lub osoby udzielaj�ce zamówienia: 
1) ubiegaj� si� o udzielenie tego zamówienia; 
2) pozostaj� w zwi�zku maC}eEskim, w stosunku pokrewieEstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieEstwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub s� zwi�zane z tytuCu przysposobienia, opieki lub kurateli albo 
pozostaj� we wspólnym po}yciu z wykonawc�, jego zast�pc� prawnym lub czConkami organów zarz�dzaj�cych lub 
organów nadzorczych wykonawców ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia; 

3) w okresie 3 lat przed wszcz�ciem post�powania o udzielenie zamówienia pozostawaCy w stosunku pracy lub zlecenia z 
wykonawc�, otrzymywaCy od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytuCu lub byCy czConkami organów zarz�dzaj�cych lub 
organów nadzorczych wykonawców ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia; 

4) pozostaj� z wykonawc� w takim stosunku prawnym lub faktycznym, }e istnieje uzasadniona w�tpliwo[� co do ich 
bezstronno[ci lub niezale}no[ci w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie 
bezpo[redniego lub po[redniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w okre[lonym rozstrzygni�ciu 
tego post�powania. Potwierdzam, i} kierownik zamawiaj�cego uprzedziC mnie o odpowiedzialno[ci karnej za zCo}enie 
faCszywego o[wiadczenia

1
. 

............................................................. 

imi� i nazwisko oraz podpis 
skCadaj�cego o[wiadczenie 

 

                                                             
1
 Je}eli o[wiadczenie wypeCnia kierownik zamawiaj�cego, zdanie nale}y wykre[li�.  
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ZaC�cznik nr 2 do Regulaminu 
 
 
 

................................., dnia ....................... r.  

.................................................................. 
zamawiaj�cy 

.................................................................. 
nazwa post�powania 

.................................................................. 
znak sprawy 

.................................................................. 
imi� i nazwisko skCadaj�cego o[wiadczenie 

O[WIADCZENIE 
O NIEPODLEGANIU WYA�CZENIU Z POST�POWANIA 

Niniejszym, pod rygorem odpowiedzialno[ci karnej za zCo}enie faCszywego o[wiadczenia, skCadam o[wiadczenie jako: 

 kierownik zamawiaj�cego 

 czConek komisji przetargowej 

 
inna osoba wykonuj�ce czynno[ci zwi�zane z przeprowadzeniem post�powania 
o udzielenie zamówienia po stronie zamawiaj�cego 

 osoba mog�ca wpCyn�� na wynik tego post�powania 

 osoba udzielaj�ca zamówienia 

o braku istnienia okoliczno[ci, o których mowa w art. 56 ust. 3 p.z.p. 

Zgodnie z art. 56 ust. 3 p.z.p. kierownik zamawiaj�cego, czConek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonuj�ce czynno[ci 
zwi�zane z przeprowadzeniem post�powania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiaj�cego lub osoby mog�ce wpCyn�� 
na wynik tego post�powania lub osoby udzielaj�ce zamówienia podlegaj� wyC�czeniu z dokonywania tych czynno[ci, je}eli 
zostaCy prawomocnie skazane za przest�pstwo popeCnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa w art. 228-230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 
06.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), o ile nie nast�piCo zatarcie skazania.  

Potwierdzam, i} kierownik zamawiaj�cego uprzedziC mnie o odpowiedzialno[ci karnej za zCo}enie faCszywego o[wiadczenia
2
. 

 

 

............................................................. 

imi� i nazwisko oraz podpis 
skCadaj�cego o[wiadczenie 

 
 
 

                                                             
2
 Je}eli o[wiadczenie wypeCnia kierownik zamawiaj�cego, zdanie nale}y wykre[li�. 


