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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

  

      (pełna nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

 

 Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - 

składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11 września  2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 

Podwykonawcy - składane na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1)  ustawy z dnia 11 

września  2019r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 

Podmiotu udostępniającego zasoby - składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy  

z dnia 11 września  2019r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 

(wypełnia każdy odpowiednio w przypadku zaistnienia sytuacji) 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 1 w trybie określonym w art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych – Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej progów unijnych określonych w art. 3ust. 1 ustawy Pzp.  

na:  

USŁUGA ZAKUPU AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA 

 (NR POSTĘPOWANIA: 12/SZP/2021) 

Nazwa - Wykonawcy*/ Podwykonawcy*/ Podmiotu udostępniającego zasoby*:  

*(niepotrzebne usunąć) 

 

 

Adres (siedziba) – Wykonawcy*/ Podwykonawcy*/ Podmiotu udostępniającego 

zasoby*:  

*(niepotrzebne usunąć) 
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Rozdział I 

I. DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez  

Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) SWZ *, tj.: 

1) Posiadam zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do należytego wykonania 

zamówienia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonałem, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuję 

 w sposób należyty: 

część zamówienia nr 1 – co najmniej 1 (jedną) usługę (umowę) polegająca na 

dostarczeniu subskrypcji i/lub wsparciu technicznym na kwotę nie mniejszą niż 

150 000,00 zł 

część zamówienia nr 2 – co najmniej 1 (jedną) usługę (umowę) polegająca na 

dostarczeniu subskrypcji i/lub wsparciu technicznym na kwotę nie mniejszą niż 

60 000,00 zł 

część zamówienia nr 3 – co najmniej 1 (jedną) usługę (umowę) polegająca na 

dostarczeniu subskrypcji i/lub wsparciu technicznym na kwotę nie mniejszą niż 

20 000,00 zł 

 

Uwaga 

*Dotyczy części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, a dla Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa  

w art. 125 ust. 4 ustawy Pzp.  

Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków, 

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
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1. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW: 

(wypełnia Wykonawca w przypadku zaistnienia sytuacji) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) SWZ, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów*: 

 Dot. części zamówienia nr :  

 

1) Nazwa podmiotu:  

 

 

Adres (siedziba) podmiotu:  

 

 

Zakres udostępnionych zasobów:  

 

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa) 

2) Nazwa podmiotu:  

 

 

Adres (siedziba) podmiotu:  

 

 

Zakres udostępnionych zasobów: 

 

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa). 
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 Dot. części zamówienia nr :  

 

1) Nazwa podmiotu:  

 

 

 

Adres (siedziba) podmiotu:  

 

 

Zakres udostępnionych zasobów:  

 

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

2) Nazwa podmiotu:  

 

 

Adres (siedziba) podmiotu:  

 

 

Zakres udostępnionych zasobów: 

 

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa). 
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Dot. części zamówienia nr :            

 

 

3) Nazwa podmiotu:  

 

 

 

Adres (siedziba) podmiotu:  

 

 

Zakres udostępnionych zasobów:  

 

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

4) Nazwa podmiotu:  

 

 

Adres (siedziba) podmiotu:  

 

 

Zakres udostępnionych zasobów: 

 

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa). 
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*Uwaga 

Wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które 

udostępnia on Wykonawcy. 

O ile Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów – niepotrzebne skreślić; brak 

skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie korzysta z zasobów 

innych podmiotów. 

 

Rozdział II 

 

II. DOTYCZY BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

 

1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

 

Nazwa Wykonawcy:  

 

 

Adres (siedziba) Wykonawcy:  

 

 

1. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp. 

2. 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. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

 

 

 

 

*w przypadku braku przesłanek wykluczenia – usunąć lub wykreślić. 
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Brak wypełnienia, ale również brak usunięcia lub wykreślenia spowoduje uznanie, że wobec Wykonawcy nie 

zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania. 

 

2. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

 Dot. części zamówienia nr :  

 

1) Nazwa podmiotu:  

 

 

Adres (siedziba) podmiotu: 

 

 

2) Nazwa podmiotu:  

 

 

Adres (siedziba) podmiotu: 

 

 

 

 Dot. części zamówienia nr :  

 

 

1) Nazwa podmiotu:  

 

 

Adres (siedziba) podmiotu: 
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2) Nazwa podmiotu:  

 

 

Adres (siedziba) podmiotu: 

 

 

 

1. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp. 

 

2. 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. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

 

 

 

 

*Uwaga 

O ile Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów niepotrzebne skreślić; brak 

skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie korzysta z zasobów 

innych podmiotów. 

 

3. OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Nazwa podmiotu:  
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Adres (siedziba) podmiotu:  

 

 

1. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp. 

 

2. 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. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

 

*w przypadku braku przesłanek wykluczenia – usunąć lub wykreślić. 

Brak wypełnienia pola ale również brak usunięcia lub wykreślenia spowoduje uznanie, że wobec Wykonawcy 

nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania. 

 

III. 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 przedstawianiu informacji. 

Oświadczenie składa: 

1. W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia 

oświadczenia, o którym mowa dotyczy każdego członka konsorcjum/ każdego 

wspólnika spółki cywilnej lub pełnomocnika ustanowionego przez wspólników. 

2. Podmiot udostepniający zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. Podwykonawca – w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  


