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ZAŁĄCZNIK NR 3a 
 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  
 

 
                                     Zamawiający 
                                             Siedziba: 

 
Gmina Sieroszewice 
ul. Ostrowska 65, 
63-405 Sieroszewice 

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby * 

 
 

pełna nazwa/firma, siedziba   
w zależności od podmiotu:  

 

NIP/PESEL                                                                                                          nr KRS/CEiDG nie REGON 

   

reprezentowany przez:  
 

 
 

                                                                (imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby * 

składane na podstawie art. 125 ust. 1  
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
 

Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy 

cyberbezpieczeństwa- etap I Diagnoza Cyberbezpieczeństwa 
prowadzonego przez Gminę Sieroszewice 

oświadczam, co następuje: 

 

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4, 5, 7, 8, 9 i 10 

ustawy Pzp. 

Lub 

         

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

……………. 1ustawy Pzp  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze2:  

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

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

*niepotrzebne skreślić 

 

 
1 Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 lub art.109 ust 1 pkt 4 5,7,8,9,10 Ustawy Pzp 
2 W przypadku gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić. 



3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 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 r. poz. 835). 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 

nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w następującym brzmieniu: 

 
1Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 
8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 
2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–
h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 
 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 
ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 
podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

 

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. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
 

Zamawiający zaleca zapisanie wypełnionego dokumentu w formacie PDF i następnie opatrzenie go podpisem  w formacie PadES 
 
 
 

 


