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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) 

Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn 

Podmiot w imieniu, którego składane jest oświadczenie: 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania 

Oświadczam, że na dzień składania ofert*: 

  nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie przesłanek wykluczenia 

wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

  zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie …………. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).  

W związku z powyższą okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp** 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………… 

*zaznaczyć odpowiednie 

** zgodnie z art. 110 ust 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w 

okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 

7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) 

naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z 
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przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 

właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął 

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 

szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył 

system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do 

monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) 

wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej 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 
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