
Załącznik nr 12 
do Regulaminu zamówień publicznych 

 
 

OŚWIADCZENIE Z ART. 56 UST. 2 USTAWY PZP (o konflikcie interesów1) 
 

Składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

przez2: 

Numer sprawy: 

 

 

☐ 

 

kierownika zamawiającego 

 

☐ 

 

członka komisji przetargowej 

 

☐ 

 

osoba, której kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności 

 

☐ 

 

inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie 

zamawiającego 

 

☐ 

 

osobę mogącą wpłynąć na wynik tego postępowania 

 

☐ 

 

osobę udzielającą zamówienia 

Konflikt interesów występuje, gdy: 

1. ubiegam się o udzielenie tego zamówienia; 

2. pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo 

pozostaje we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów 

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawałam(em) w stosunku pracy lub zlecenia 

z wykonawcą, otrzymywałam(em) od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub byłam(em) członkiem organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4. pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do mojej 

bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie 

bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego 

postępowania. 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczam, 

że3: 

Data i czytelny podpis 

☐ nie zachodzi w stosunku do mnie żadna z okoliczności wymienionych 

powyżej 

☐ zachodzi w stosunku do mnie co najmniej jedna z okoliczności 

wymienionych powyżej i związku z powyższym podlegam wyłączeniu 

z dokonywania czynności w postępowaniu 

 
  

                                                 
1 Oświadczenie o istnieniu okoliczności o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp składa się, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie 
pisemnej niezwłocznie po wystąpieniu konfliktu interesów, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności – nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia (zawarciem umowy lub unieważnieniem postępowania). 
2 Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 
3 Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 



Załącznik nr 12 
do Regulaminu zamówień publicznych 

 
 

OŚWIADCZENIE Z ART. 56 UST. 3 USTAWY PZP (o podstawach skazania1) 
 

Składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

przez2: 

Numer sprawy: 

 

 

☐ 

 

kierownika zamawiającego 

 

☐ 

 

członka komisji przetargowej 

 

☐ 

 

osoba, której kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności 

 

☐ 

 

inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie 

zamawiającego 

 

☐ 

 

osobę mogącą wpłynąć na wynik tego postępowania 

 

☐ 

 

osobę udzielającą zamówienia 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczam, 

że3: 

Data i czytelny podpis 

☐ nie zostałam(em) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem 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 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub nastąpiło już zatarcie skazania za 

takie przestępstwo 

☐ zostałam(em) prawomocnie skazana(y) za co najmniej jedno z ww. 

przestępstw popełnionych w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, a nie nastąpiło jeszcze zatarcie skazania i w związku z 

powyższym podlegam wyłączeniu z dokonywania czynności w 

postępowaniu 

 
 

                                                 
1 Oświadczenie o istnieniu kub braku istnienia okoliczności o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp składa się, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia, w formie pisemnej przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. 
2 Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 
3 Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 


