znak sprawy: SP4.261. 1. 1. 2018

załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 21-11-2018 r.
(oświadczenie Wykonawcy)

....................................................................
Pieczęć Wykonawcy

....................................................................
Data i miejsce

Oświadczenie
o spełnianiu warunków określonych w Art. 22, ust. 1b
oraz do braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Art. 24, ust. 1 i 2,
składane na podstawie Art. 25a, ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pod nazwą "Zakup produktów żywnościowych w 2019 r. do stołówki Szkoły Podstawowej nr 4
w Sanoku",
Ja, ………….………………………………....................................................................…………………………..
(imię i nazwisko)

legitymujący się ....................................………………………………………………………………………...…. ,
reprezentując przedsiębiorstwo …………………….....…………………………………………...………..………
(nazwa firmy, adres siedziby)

................................................................................................................................................................................... ,
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ….................................……………………………………..
(nazwa rejestru)

.....................................................................................................................................................................................
w imieniu upoważnionej przedsiębiorstwa oświadczam, że :
Przedsiębiorca / przedsiębiorstwo* posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności
i czynności niezbędnych do wykonania zamówienia (Art. 22, ust. 1b, pkt. 1 Ustawy Pzp);
2. Przedsiębiorca / przedsiębiorstwo* dysponuje potencjałem technicznymi oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (Art. 22, ust. 1b, pkt. 3 Ustawy Pzp);
3. Przedsiębiorca / przedsiębiorstwo* jest w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie
zamówienia (Art. 22, ust. 1b, pkt. 2 Ustawy Pzp);
1.

4. Jako wykonawca przedsiębiorca / przedsiębiorstwo* nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24, ust. 1,
pkt 13-23 Ustawy Pzp;1
5. Jako wykonawca przedsiębiorca / przedsiębiorstwo* nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24, ust. 5
Ustawy Pzp;2
6. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartej punktach 1-4;
7. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach
następującego podmiotu / następujących podmiotów*:
……………....................………………………………………………………………………………………….…
…………....................…………………………………………………………………………………………….…
……………...................………………………………………………………………………………………….…
……………...................………………………………………………………………………………………….…
Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w Art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
*

niepotrzebne skreślić

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty,
które określają:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
Wykaz dokumentów:
a) ……....................…………………………………………………………………………………………...
b) ……....................…………………………………………………………………………………………...
c) ……....................…………………………………………………………………………………………...
d) ……....................…………………………………………………………………………………………...
8. Oświadczam, że podmiot / podmioty*, o którym / których* mowa w pkt 7 nie podlega / podlegają*
wykluczeniu na podstawie Art. 24, ust. 1, pkt 13-23 oraz na podstawie Art. 24, ust. 5 Ustawy Pzp. Na każde
żądanie
Zamawiającego
dostarczę
niezwłocznie
odpowiednie
dokumenty
potwierdzające
prawdziwość tej kwestii.
9. Oświadczam, że podwykonawca / podwykonawcy*, któremu / którym* zostaną powierzone części
zamówienia nie podlega / podlegają* wykluczeniu na podstawie Art. 24, ust. 1, pkt 13-23 oraz na podstawie
Art. 24, ust. 5 Ustawy Pzp. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie
dokumenty potwierdzające prawdziwość tej kwestii.
9. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznikami
do SIWZ (a w tym projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
10. Wyrażam zgodę na zakup towarów u innego dostawcy na mój koszt w przypadku, gdy nie dostarczę
Zamawiającemu zamówionego towaru w terminie określonym Umową o dostawy w postępowaniu z dnia
24-11-2017 r. Podstawą do takiego działania będzie protokół reklamacyjny Zamawiającego stwierdzający
brak dostawy zamówionego towaru.

…………………....................................................
podpis

1

wyciąg z Ustawy Pzp, Art. 24, ust. 1, pkt 13-23:

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
(...)
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) 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 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.1)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli 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 13;
15) wykonawcę, 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;
16) wykonawcę, 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;
17) wykonawcę, 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;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące
dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, 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 stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 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.
2

wyciąg z Ustawy Pzp, Art. 24, ust. 5:

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1)
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 likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)
lub którego upadłość ogłoszono, z 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. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)
jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
4)
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5)
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 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;
6) jeżeli 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 5;
7)
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 niższą niż 3000
złotych;
8)
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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.

