
Załącznik nr 3  

 

Oświadczenie Dostawcy 

  „Spotowy zakup Biomasy w okresie od 23.01.2023 do 31.12.2023r.” 

 
 

 
 
 

………………………………….                                                               ……………………………….  
     (pieczątka Wykonawcy)                                                                           (miejscowość, data) 

 

Ja/My1 niżej podpisana/podpisany/podpisani2, uprawniona/uprawniony/uprawnieni3 do reprezentowania przedsiębiorcy: 

 (pełna nazwa przedsiębiorcy – Wykonawcy) 

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

świadoma/świadomy4 odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny oświadczam, że: 

 
biomasa w postaci ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

będąca przedmiotem oferty (jak i surowiec użyty do jej produkcji) będą pochodziły wyłącznie z terenu …………………………………………. (kraj 

pochodzenia) i posiadały będą wymaganą prawem dokumentację. W szczególności biomasa nie będzie zawierała: 

 

 

a) odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, 
w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej tj. spełnia wymogi § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł 
spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 680). 

 

 
b) zanieczyszczeń frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego. 

 

 
c) substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, tj. nie będzie zawierać w sobie 
„dodatków” nie biodegradowalnych niewystępujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu 
przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania. 

 

 
d) zanieczyszczeń stałych takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, ziemia, piasek, folię, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice, 
guma itp.  

 

 

 
e) frakcji pochodzących z drewna twardego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2016. poz. 1117 – tj. ze zm.).  

 

 
W przypadku zawarcia umowy/zlecenia realizacji zamówienia pochodzenie biomasy (kraj pochodzenia)  

nie ulegnie zmianie w całym okresie jej realizacji. 
 

 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji Wykonawcy) 

 
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 


