Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego na „Budowę nowej siedziby ChAT” przedkładam niniejszy wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.

Wykonawca:
nazwa:
adres:

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum – proszę podać nazwy i adresy
wszystkich członków konsorcjum)
Osoba upoważniona do kontaktu:
E-mail:
Telefon:
Fax:

…......................................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)

……..................., dn. ……......................
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Załączniki do wniosku:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór 1);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór 2);
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się odpowiednich dokumentów, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków;
a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się odpowiednich dokumentów, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem;
5) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
zalega z uiszczaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; Jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się odpowiednich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
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zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem;
6) lista podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy wykonawca (dla grupy
kapitałowej przyjmuje się znaczenie nadane przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów) albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej(wzór 3);
Uwaga (1):w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) dokumenty określone
jako załączniki nr 3-6 przedkłada każdy z wykonawców występujących wspólnie.
7) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór 4);
8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór 5);
9) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Uwaga (2):Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych albo osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany
jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W
szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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wzór 1

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę nowej siedziby
ChAT” w imieniu:
...................................................................................................................................................................
...............................................................…….............................................................................................
.................................................
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

…......................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji
Wykonawcy)

……..................., dn. ……......................
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wzór 2

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę nowej siedziby
ChAT” w imieniu:
...................................................................................................................................................................
...............................................................…….............................................................................................
.................................................
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

….....................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji
Wykonawcy)

……..................., dn. …….....................

5

wzór 3

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę nowej siedziby
ChAT” w imieniu:
...................................................................................................................................................................
...............................................................…….............................................................................................
.................................................
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)
Oświadczam(y), że zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, że
należymy/nie należymy1 do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 2.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.
1.

….

2.

….

3.

…

….....................................................
(osoba uprawniona do reprezentacji
Wykonawcy)

……..................., dn. ……....................

Niepotrzebne skreślić.
Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów pod pojęciem
grupy kapitałowej należy rozumieć: wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
1
2

6

Wzór 4

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiot
i
krótki
opis
l.p. wykonanych
robót
budowlanych
1.

Termin
Termin
rozpoczęcia zakończenia
Wartość
realizacji
realizacji
brutto robót
robót
robót
budowlanych
budowlanych budowlanych

Nazwa i siedziba
zamawiającego

2.

Do niniejszego wykazu załączamy dowody, że roboty budowlane objęte wykazem zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
My niżej podpisani oświadczamy, że informacje zawarte w powyższym wykazie są zgodne z
prawdą i jesteśmy świadomi odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w zakresie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Wzór 5
Wykaz osób

l.p. Imię i nazwisko

Wykształcenie i
uprawnienia

Doświadczenie Stanowisko

Podstawa
dysponowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

My niżej podpisani oświadczamy, że informacje zawarte w powyższym wykazie są zgodne z
prawdą i jesteśmy świadomi odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w zakresie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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