Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o nazwie: "ODBIÓR, TRANSPORT, I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW
ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI
KOŚCIELNE” (Nr sprawy GP.271.2.2015) oraz po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami),
świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k), oświadczam,
że podmiot, który reprezentuję:
1) nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu ani jego upadłość nie została ogłoszona */ po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego*/.
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,/zalega lecz
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu*/.
3) oraz, że osoba fizyczna*/ wspólnik spółki jawnej*/ partner*/członek zarządu spółki jawnej*/ komplementariusz
spółki komandytowej*/komandytowo-akcyjnej*/, urzędujący członkowie organu zarządzającego osoby prawnej
*/, którą reprezentuję.
- nie zostałem */ nie zostali*/ prawomocnie skazany */ i za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
- nie zostałem */ nie zostali*/ prawomocnie skazany */ i za przestępstwo 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) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
4) w stosunku do podmiotu zbiorowego, który reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
5) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie nie naruszył obowiązków
zawodowych, w szczególności, nie nastąpiło w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonanie lub nienależycie wykonanie zamówienia* / w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, nastąpiło w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonanie lub nienależycie wykonanie zamówienia*.
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*- niepotrzebne skreślić

……….....................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo

