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Załączniki Nr 3 do SWZ 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie 

art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, aktualne na dzień składania ofert 
(NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ) 

 

Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Kawęczyn. 

Podmiot w imieniu, którego składane jest oświadczenie: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….…… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Oświadczam, że na dzień składania ofert podmiot, w imieniu którego składane jest 

oświadczenie: 

a) podlega / nie podlega* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

b) podlega / nie podlega* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 

pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

*niepotrzebne skreślić 

2. Oświadczenie, że czynności podjęte przez podmiot, w imieniu którego 

składane jest oświadczenie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności w sytuacji, gdy podlega wykluczania z postepowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych** 
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Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, w imieniu którego składane jest 

oświadczenie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

………………………………………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

** dotyczy sytuacji, gdy wykonawcą podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 

ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

 

UWAGA: Punkt 2 oświadczenia należy wypełnić tylko wtedy, jeżeli dotyczy. 

Jeżeli nie dotyczy należy przekreślić/wykreślić/usunąć albo pozostawić 

niewypełnione 

 

3. 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 

 

 

 

 

Podpis osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu, w imieniu 

którego składane jest oświadczenie 

 


	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, aktualne na dzień składania ofert

