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Załącznik Nr 9 do SWZ 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 

(Znak postępowania: OŚN.271.1.2021 ) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice 

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,        

NIP: 731-191-39-30, REGON: 472057804, 

Telefon 42 213 96 60,  42 213 96 76; 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: na platformie ePUAP: /UrzadGminyPabianice/SkrytkaESP 

ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Adres poczty elektronicznej: gmina@pabianice.gmina.pl 

Adres strony internetowej: https://www.bip.pabianice.gmina.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany  
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://www.bip.pabianice.gmina.pl 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego1 

 

 
1. Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w 

okresie od 01.01.2022 r. do31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady” 

prowadzonego przez Gminę Pabianice, oświadczam/-y, że informacje zawarte w Jednolitym 
Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania o których mowa w: 

 

                                                           

1 Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp 

 

są aktualne / są nieaktualne2. 

 

 

 

 

                                                           

2 Skreślić niepotrzebne. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo 

należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy 

zmiana i wskazać jej zakres. 


