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Załącznik nr 3 do siwz.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (art. 25a ust. 1 ):
1)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp;

2)

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie określonym w siwz.

miejscowość, dnia

3)

podpis osoby upoważnionej

*) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ….....................………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:

miejscowość, dnia

podpis osoby upoważnionej

*Wykonawca wypełnia pkt 3 jeżeli okoliczności tam wymienione go dotyczą, jeżeli nie -należy wpisać nie dotyczy.

II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
(art. 25a ust. 3 pkt 2 )**:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

miejscowość, dnia

podpis osoby upoważnionej

III. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (art. 25a ust. 5 pkt 2 )**:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość, dnia

podpis osoby upoważnionej

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

Miejscowość, dnia

podpis osoby upoważnionej pieczęć Wykonawcy

**jeżeli oświadczenia z pkt II i III nie dotyczą Wykonawcy, należy wpisać nie dotyczy.
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Załącznik nr 4 do siwz

Pieczęć Wykonawcy

INFORMACJA WYKONAWCY
o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
(art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Opolu, informuję/emy1, że:
*1.

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184,
1618 i 1634);

*2.

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184,
1618 i 1634) co inni Wykonawcy, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli oferty
lub oferty częściowe;
*3. należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184, 1618 i 1634)
co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe
i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania
z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
* Wykonawca informuje o przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku stawiając znak „X” w odpowiednim miejscu kolumna po prawej stronie.
Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie Wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

Miejscowość, dnia

podpis osoby upoważnionej

1

W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum, spółka cywilna) z uwagi na art. 24 ustawy Pzp, przedmiotowe oświadczenie w
swoim imieniu bezwzględnie składa każdy z Wykonawców.

Wyjaśnienie terminu grupa kapitałowa
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ilekroć w ustawie jest mowa o:
• grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
• przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej ,
a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej , które nie
są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej ,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach
wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 (w art. 4 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13 (ww. ustawy) ,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 (w art . 4 ww. ustawy) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
• przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą
w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego) , także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) , także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego) ,
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej , także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) ,
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez
takiego przedsiębiorcę).

