
Załącznik nr 3 do SWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

ORAZ  
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy produktów 
żywnościowych do stołówki Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 
2022 roku” ILO.26.7.2021.ZZ – część ……………… (wpisać odpowiedni numer części), 
oświadczam, co następuje: 
 

I. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1.  DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

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, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) 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 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 

 
2. DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  
w Rozdziale XIV SWZ, a w szczególności dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
 
…………….……………., dnia ………….……. r.     ………………………………… 

Miejscowość         Podpis 



 
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBACH 

POLEGA WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XIV ust. …… Specyfikacji warunków 
zamówienia (wpisać odpowiedni ustęp – w zależności, którego dotyczy), polegam na zasobach 
następujących podmiotów (podać pełną nazwę i adres): 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

oraz że te podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 

…………….……………., dnia ………….……. r.     ………………………………… 
Miejscowość         Podpis 

 
 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY: 
Oświadczam, że następujące podmioty będą podwykonawcami (podać pełną nazwę i adres): 

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

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

w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

oraz że te podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 

…………….……………., dnia ………….……. r.     ………………………………… 
Miejscowość          Podpis 
 

IV. 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 


