Załącznik nr 3
do Specyfikacji Warunków Zamówienia

WYKONAWCA:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [PZD.3210.1.2021] pn.
Zadanie Nr 1: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kompatybilnym
osprzętem do robót drogowych*.
Zadanie Nr 2: Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego ze skrzynią ładunkową*.
Zadanie Nr 3: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego*.
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 –
6 ustawy Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp.

3.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp.
uwaga: podać z wyżej wymienionych w ust. 1 i 2 – jeżeli dotyczy

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ....................................................................
...................................................................................................................................................... .
4.

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

5.

Informuję, że dokumenty wymagane przez Zamawiającego, potwierdzające umocowanie
do podpisania oferty oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)
pod adresem strony internetowej: ………………...……………………………….........................,
a jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy i są
aktualne na dzień składania ofert (np. należy wskazać nr procedury) .........................................
……………………………………………...……..……………………........................….................. .

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
1.

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ....................................................................................
(podać pełną nazwę / firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..………………………………................................................................. w następującym zakresie:
……………..…………………………………………………………………………............................. .
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

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.
* niepotrzebne skreślić

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

