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Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 
 
Dotyczy zamówienia pn. Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu 
oraz zakup maszyny przeładunkowej - elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz 
chwytakiem, na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji 
odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowanego w 
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 
Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” 
Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021, numer projektu: NORW.19.01.01-14-0001/20, numer 
postepowania 1/HOLDMAR/2022 
 

Nazwa Wykonawcy(ów)*: 

 
 
 
 

ulica, numer budynku, kod 
pocztowy miejscowość, kod, 
województwo, NIP, REGON, 
KRS/inny numer rejestru* 

 

 
 
 

*jeżeli dotyczy 
 
 reprezentowany przez:  
 
______________________________________________________________  
imię i nazwisko  
 
______________________________________________________________  
stanowisko/podstawa do reprezentacji 
 
 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. 
- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZWANĄ DALEJ USTAWĄ „PZP" 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup linii do recyklingu, linii do 
przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej - elektrycznej do obsługi 
linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem, na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do 
przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny 
odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-
2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program 
„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021, numer projektu: 
NORW.19.01.01-14-0001/20, numer postepowania 1/HOLDMAR/2022 
  
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:  
 
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.  
 
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).  
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 2. WYKAZANIE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 
WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP:  
 

 ☐ nie dotyczy  
 
Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, polegam(y) na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: 
 
 
1. _________________________________________________________________  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)  
w następującym zakresie:  
 
________________________________________________________________________  
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
 
3. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

 

☐ nie dotyczy  
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PODSTAWACH WYKLUCZENIA  

 

☐ nie dotyczy  
 
Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie/nas 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 (pkt 5 nie dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby) 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/podjęliśmy następujące środki naprawcze:  
 
.................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................  
 
 
 
 
________________________                     _____________________________________  
miejscowość, data                             podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 


