
 

270.1.6.2021                                                      Załącznik nr 3 do SWZ  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM 

MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. - „PZP”) W 

ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym na „Utrzymanie zagrody pokazowej i 
aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk i 
uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. 
„Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce”. Zn .spr. 270.1.6.2021 , prowadzonego 
przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Stuposiany oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym razem z ofertą, na 
podstawie przepisu art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wg załącznika nr 2 do SWZ), pozostają 
aktualne w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, wynikających z 
przepisów: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP; 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP; 

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP; 

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP; 

- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności 
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). 

 

 

…………….……. (data)  



 
 

        

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. 
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 
ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………..…………………… 

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

 

…………….……. (data) 

        
 

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. 

 

…………….……. (data) 

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 
Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 


