Załącznik nr 3
……………………………………
Miejscowość data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

...................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr telefonu...............................
Nr faxu.....................................
Adres e-mail............................
NIP..........................................
REGON...................................
Zamawiający:
Gmina Śmigiel
Plac Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu publicznym na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia
Centrum Kultury w Śmiglu”
OŚWIADCZAM, ŻE:
Stosownie do treści § 8 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych o równowartości kwoty, o której mowa w art. 4
pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych - nie podlegam wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia
lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej,
jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 %
wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego
zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
3) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ

4)

5)
6)
7)

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert;
Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

......................................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ osób uprawnionej / ych do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

