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Nazwa Wykonawcy, adres

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI
ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
– zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp [zgodnie z zapisami 7.3.2.6., w odniesieniu do punktu 7.3. SWZ]

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie i wdrożenie systemu” w ramach Projektu p.n.
„PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”
[z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego]
prowadzonego przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oświadczam, że:

uczestniczę w postępowaniu jako:


Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*



Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.*



podmiot udostępniający zasoby.*



podwykonawca, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca NIE POLEGA na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp.*

(*) odpowiednio zaznaczyć
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Oświadczam, że informacje zawarte w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia są nadal aktualne, a zatem:
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp w odniesieniu do braku orzeczenia wobec mnie tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w odniesieniu do braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
3) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w odniesieniu do niezalegania z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);
4) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w odniesieniu do braku zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji;
5) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
- z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………….
(podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………….……. [zastosować odpowiednio w odniesieniu do ust. 2 pkt 1 ÷ 5, o ile dotyczy] ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Jednocześnie oświadczam, że aktualne są podjęte przeze mnie środki naprawcze, opisane prze mnie w JEDZ.

…………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………….
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, 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 przedstawieniu informacji.

…………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………….
(podpis)
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