Załącznik nr 3 do SWZ
Podmiot udostępniający zasoby:

...........................................................
(nazwa, adres)

OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIE
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej jako: ustawa)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowosprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego
Teatru Scena STU w 2022 roku”
Nr 2/ZP/2021

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
Zamawiający:
Krakowski Teatr Scena STU
30-101 Kraków al. Krasińskiego 16-18

Oświadczam/oświadczamy*, co następuje:
I.
OŚWIADCZENIA
DOTYCZĄCE
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

WYKLUCZENIA

PODMIOTU

1. Oświadczam/Oświadczamy*, że nie podlegam/podlegamy* wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 108 ust 1 ustawy.
2. Oświadczam/Oświadczamy*, że nie podlegam/podlegamy* wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 10 ustawy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis/y)

-

2

-

Oświadczam/Oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt ………… lub art. 109 ust. 1 pkt …………
ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy).
Jednocześnie oświadczam/oświadczamy*, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy spełniłem/spełniliśmy* łącznie następujące przesłanki:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis/y)

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wykluczy Podmiot:
1) będący osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z póżn. zmianami),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) 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 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 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

-

3

-

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Podmiotu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10
ustawy:
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury;
5) 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 dowodów;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady;
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:
Oświadczam/Oświadczamy*, że spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Nie dotyczy - Zamawiający nie postawił w tym zakresie żadnych wymagań.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub
zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy - Zamawiający nie postawił w tym zakresie żadnych wymagań.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Nie dotyczy - Zamawiający nie postawił w tym zakresie żadnych wymagań.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis/y)

-
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III. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO
ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA
OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA:
Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się* do oddania na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędnego zasobu (zaznaczyć właściwy zakres):
 zdolności techniczne lub zawodowe
na okres ……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

Sposób udostępnienia i wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia:
 forma, w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:
…………………………………………………………………………………………..…………………………...
(wskazać formę, np. podwykonawstwo)

 stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:
……………………………………………………………………………………………….………………………
(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, inne).
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis/y)

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/Oświadczamy*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis/y)

* niepotrzebne skreślić

