ZG.270.2.2021

Załącznik nr 3 do SWZ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)

reprezentowany przez:
……………………………………………………..…………………………………………………

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 125 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na potrzeby postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego: „Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu
w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021”, znak sprawy : ZG.270.2.2021
1) Nawiązując do ogłoszonego postępowania oświadczam, co następuje (prawidłowe
zaznaczyć):
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i art.
109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
albo
zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp - podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy
przedsięwziął następujące środki („samooczyszczenie”):

wykluczenia

wykonawca

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

Podstawa prawna „samooczyszczenia”:
Zgodnie z art. 110 ust. 2 Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, 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 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.

Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które zamawiający posiada:

Nazwa postępowania

Numer postępowania
lub oznaczenie
sprawy

Określenie podmiotowego środka
dowodowego potwierdzającego brak
podstaw wykluczenia, który posiada
zamawiający, o ile podmiotowy
środek dowodowy jest prawidłowy i
aktualny

2) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale 6 ust. 3 SWZ (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia).

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB
ZAWODOWYCH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w rozdziale VI pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
polegam

na

zdolnościach

technicznych

lub

zawodowych

następującego

podmiotu/następujących podmiotów udostępniających te zasoby, w następującym zakresie:
Podmiot, na którego zdolnościach technicznych
lub zawodowych wykonawca

Zakres udostępnianych zasobów

Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które zamawiający posiada:

Nazwa postępowania

Oznaczenie sprawy

Określenie podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających
spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, które posiada
zamawiający, o ile podmiotowe środki
dowodowe są prawidłowe i aktualne

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 reprezentujących wykonawcę)
Dokument może być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

