Załącznik nr 8 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia

Do Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
reprezentowany przez p. Ewę Giza – Dyrektora Szpitala
ul. Kańsko 1
78-520 Złocieniec

Przedmiot zamówienia:
„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z
Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.
W ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e usług publicznych dla
pacjentów”

znak: 1/UE/2022
Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oświadczam że:
1) nie wydano wobec podmiotu, który reprezentuję prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji:
- przedkładam dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
- lub zostało zawarte wiążące porozumienie w prawie spłat tych należności;
2) nie wydano wobec podmiotu, który reprezentuję orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3) podmiot, którego reprezentuje nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji;
4) nie doszło do zakłócenia konkurencji w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp,
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 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;

Tytuł projektu: : e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA:
Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych
dla pacjentów

