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Załącznik Nr 3 do SWZ 

Numer postępowania DZ.171.3.2022 

 

Nazwa Wykonawcy:  .......................................                                                             

Adres Wykonawcy: ........................................                                                                   

Numer telefonu: ........................................  

Adres e-mail:  ........................................  

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na realizację zadania pod nazwą: 
 

„Zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim 

fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5t DMC” 
 

oświadczam, co następuje: 
 

I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 

pkt 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

......................................, dnia ................. r. 
              (miejscowość) 

       ...............................................  
                (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …..…. Ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 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: ……………………………………………………………..…... 

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

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

 

 

 
......................................, dnia ................. r. 
              (miejscowość) 

       ...............................................  
                  (podpis osoby upoważnionej) 
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II. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt. 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

 

......................................, dnia ................. r. 
              (miejscowość) 

       ...............................................  
                  (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 
 

III. 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. 
 

 

 
......................................, dnia ................. r. 
              (miejscowość) 

       ...............................................  
                 (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

UWAGA: 

1. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie w 

zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców. 

2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie w zakresie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby oświadczenie w 

zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania składa także podmiot udostępniający zasób. 

4. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawca składa 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 


