Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert

…………………………………………………
Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1.

nie zalegam z opłacaniem podatków, lub zawarłem porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.

nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zawarłem
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.

jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł

4.

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, bowiem nie jestem:
a) Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:


o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art., 189a, art. 218-221, art..228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku- Kodeks karny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1950, z późn.zm.)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.),



o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks Karny,



skarbowe,



o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

b) Wykonawcą , którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej

lub

komandytowo-akcyjnej

lub

prokurenta

prawomocnie

skazano

za

przestępstwo, o którym mowa w pkt. a;
c)

Wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

d) Wykonawcą , który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

e) Wykonawcą,

który

w

wyniku

lekkomyślności

lub

niedbalstwa

przedstawił

informacje

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f)

Wykonawcą, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

g) Wykonawcą, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych;
h) Wykonawcą, będącym podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (Dz. U. z 2019 r. poz.. 628
z późn. zm.);
i)

Wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się

j)

Jednym z Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy

o zamówienia publiczne;
z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U, z 2019 r. POZ. 369,
z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
k) Wykonawcą w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez Sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 15
maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, w wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 498 z późn. zm.);
l)

Wykonawcą, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosowanych środków dowodowych;

m) Wykonawcą, będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano na wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
n) Wykonawcą, którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie o którym mowa w pkt. m.
o) Wykonawcą wobec, którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższa niż 3000
złotych.
p) Wykonawcą powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.......................................................................
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

