Nr postępowania: PZP/5/2021
Załącznik nr 3 do SWZ (składają wszyscy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. ZAMAWIAJĄCY:
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4
91-415 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie
usługi zdalnego dostępu do publikacji elektronicznych dla czytelników Biblioteki
Miejskiej w Łodzi, oświadczam/my, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
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, dotyczących zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu, który
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w przygotowanie
postepowania o udzielenie zamówienia,
są nadal aktualne

Nr postępowania: PZP/5/2021
Podmiot, który reprezentuję/emy:
1. zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe – TAK / NIE *
Jeżeli TAK, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:1
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………..
2. sam, lub z innym podmiotem należącym do tej samej grypy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, doradzał lub w inny sposób był zaangażowany, w przygotowanie
postępowania o udzielenie tego zamówienia w wyniku, którego doszło do
zakłócenia konkurencji - TAK / NIE *
Jeżeli TAK, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:2
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

…………………..……

………………………….………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym

Uwaga !
Wykonawca winien podpisać niniejsze oświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie

1

2

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu jeżeli wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

