Oznaczenie sprawy:

BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. zo.o
UL. SZPITALNA 4
74-320 BARLINEK

ZMIANA 7 KWIETNIA 2016 ROKU

WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ograniczonym w postępowaniu o wartości poniżej
209 000 EURO pod nazwą: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,
dotyczącym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku
Osiedle „Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1 Barlinek”, zgodnie z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu dla tego postępowania składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w
przetargu ograniczonym.
I.
DANE WYKONAWCY składającego wniosek:
Niniejszy wniosek składamy we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia*:
(*niepotrzebne skreślić)
Lp.

Nazwa, adres, tel/fax/mail.

Narodowość

Wykonawca 1

Wykonawca 2

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) wpisują dane wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie, natomiast poniżej należy wpisać dane Pełnomocnika
występującego w imieniu Wykonawców występujących wspólnie.
II. Dane pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców
występujących wspólnie *):
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Imię i
Nazwisko
Adres:
Telefon
Fax
e-mail
III.

Lp.

Dokumenty i oświadczenia wymienione w Ogłoszeniu o zamówieniu, które opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu składam w załączeniu:
Oświadczenia i dokumenty

1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 1

2.

Oświadczenie konsorcjum o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 2

3.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, o których mowa w art.
24 ust. 1 oraz art. 131 e ust 1– Załącznik nr 6

4.

Oświadczenie członka konsorcjum o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 131 e ust 1 ustawy – jeżeli dotyczy –
Załącznik nr 6a

5.

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 postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

6.

Pełnomocnictwo do podpisania wniosku w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie - tylko w wypadku, gdy wniosek podpisują osoby,
których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych
załączonych do wniosku, zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik nr 8

7.

Numer
strony
wniosku*

Dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie - składają tylko
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podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia

8.

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
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków

9.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, 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

10.

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) 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, dat i miejsca wykonania oraz z 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 – Załącznik nr 3 . ZMIANA 7 KWIETNIA
2016 ROKU

11.

Dowodami, o których mowa w pkt.10 Formularza Wniosku są:
1) poświadczenie
lub
2) inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, w
pkt 1).
W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz
Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

12.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za nadzorowanie nad pracami - robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 4.
ZMIANA 7 KWIETNIA 2016 ROKU

13.

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
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takich uprawnień - Załącznik nr 5

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj.
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5, 8, 9, 11 Wniosku, Wykonawca
składa dokument lub dokumenty w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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,
c)

14.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 12 Formularza Wniosku,
Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w
zakresie określonym w art. 131 e ust.1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 14. ppkt 1 a) i c) Wniosku powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków, a dokument o którym mowa w pkt 14. ppkt 1 b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku, gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 15-16
Formularza Wniosku składa poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
4

dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych NATO i Unii Europejskiej.

15

Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w którym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków

16.

Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych.

17.

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
inny podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków jeżeli Wykonawca,
polega na zdolnościach finansowych tego podmiotu na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy- jeżeli dotyczy.

18.

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej – Załącznik nr 7

19.

Oświadczenie członka konsorcjum o przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej - Załącznik nr 7a

20.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust 2 pkt 5 ustawy w przypadku jeżeli Wykonawca jest członkiem grupy
kapitałowej – jeżeli dotyczy.

UWAGA:
1. Dokumenty wymienione we Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym należy
przedstawić w formie oryginału (dokument opisany w pkt 1, 2, 18,19.20 tylko w tej formie) lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 3, 4, 5, 8, 9, 14,18,19 i 20 składa każdy z Wykonawców
oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. W
przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy mogą oni
wspólnie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem, że uprawnienia, o
których mowa w art. 22 ust 1 lit. a) ustawy, (tj. dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. a) i b) powyżej)
powinni posiadać ci spośród członków konsorcjum, którzy faktycznie będą realizować daną część
zamówienia, która wymaga posiadania uprawnień. Jednocześnie każdy z Wykonawców musi
samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
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okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 131 e ust 1 ustawy i ust. 2 lit. 5) ustawy.
3. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do wniosku
musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku gdy Wykonawca, będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, złożone w oryginale.
5. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów tego/tych podmiotu/ów; Zamawiający żąda
złożenia dokumentów dotyczących:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentów dołączonych do wniosku na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym z dokumentu, o którym mowa w pkt 4. powyżej.

6. Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane:
a)
informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania Wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa”.
Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również
w Formularzu Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) Wykonawca ma obowiązek wykazać nie później niż w terminie składania Wniosków, że informacje te
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez złożenie wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu stosownego oświadczenia zawierającego co najmniej wyjaśnienie, w jakim zakresie i
dlaczego (wskazanie konkretnych, negatywnych skutków dla Wykonawcy) ujawnienie tych informacji
zagraża lub „narusza interes przedsiębiorcy” oraz na jakiej podstawie informacje te zostały
zakwalifikowane przez Wykonawcę jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności” w
rozumieniu z art. 11 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
c) oświadczenie, o którym mowa w pkt b) Wykonawca ma obowiązek złożyć odrębnie dla każdego
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dokumentu zawierającego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

*należy podać numer strony na której znajduje się dany dokument

IV.

Deklaracja Wykonawcy:

1) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu jw., które zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod Nr ………………. r. oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki
określone w w/w ogłoszeniu, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2015, poz. 2164) oraz złożyliśmy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
2) Oświadczamy, że nie uczestniczymy w innym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
dotyczącym tego samego zamówienia.
3) Wniosek wraz z załącznikami został złożony na ………….. stronach.
4) Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w
przetargu ograniczonym, zawarte na stronach ................................ stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
5) Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:
tel. ............................................... faks .........................................e-mail: ...............................................
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

.........................................,dn. ............................

……………..............................................…

Podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

*) W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy został ustanowiony Pełnomocnik.
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Załącznik nr 1

Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oznaczenie sprawy: ………………………………………………………

dot.: przetargu ograniczonego o wartości poniżej 209 000 Euro w postępowaniu pod nazwą:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” działka numer
2138, obręb 1 Barlinek”.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,
reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

oświadczam, że

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

............................ dn.......................
……….......................................…………………
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis
każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną
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Załącznik nr 2

Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oznaczenie sprawy: ………………………………………………………

dot.: przetargu ograniczonego o wartości poniżej 209 000 Euro w postępowaniu pod nazwą:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” działka numer
2138, obręb 1 Barlinek”.

OŚWIADCZENIE KONSORCJUM1
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2015, poz.2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , oświadczam, że Konsorcjum w
składzie wskazanym we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełnia warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

1

Podpisuje pełnomocnik konsorcjum, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
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Załącznik nr 3
(należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)

…………………………………….…………
(nazwa i adres Wykonawcy)
...................................., dnia ....................... 2016 r.

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
ZMIANA 7 KWIETNIA 2016 ROKU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1 Barlinek” , oświadczam, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, reprezentowany przeze mnie Wykonawca należycie wykonał usługi odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, w tym:

Lp.

Zakres robót

Zamawiający

Termin realizacji

(opis zgodnie z pkt. III.2.3 Ogłoszenia ze
wskazaniem wszystkich wymaganych
elementów)

(nazwa podmiotu, adres, telefon i osoba
do kontaktu)

od/do
(dd.mm.rrrr/ dd.mm.rrrr)

Wartość brutto
zamówienia
(wartość i waluta)

co najmniej 1 usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w budynkach mieszkalnych nie będących budynkami
zabytkowymi (z wyłączeniem obiektów takich jak hale przemysłowe i magazynowe ) o kubaturze 4000 m3 i wartości roboty budowlanej nie
mniejszej niż 3 000 000 zł brutto.
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Lp.

Zakres robót

Zamawiający

Termin realizacji

(opis zgodnie z pkt. III.2.3 Ogłoszenia ze
wskazaniem wszystkich wymaganych
elementów)

(nazwa podmiotu, adres, telefon i osoba
do kontaktu)

od/do
(dd.mm.rrrr/ dd.mm.rrrr)

Wartość brutto
zamówienia
(wartość i waluta)

1

2.
ZMIANA 7 KWIETNIA 2016 ROKU
1.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały prawidłowo ukończone.

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 4

……………………………….…………
(nazwa i adres Wykonawcy)
...................................., dnia ....................... 2016 r.
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
ZMIANA 16 KWIETNIA 2016 ROKU
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1 Barlinek” oświadczam, że
reprezentowany przeze mnie Wykonawca dysponuje / będzie dysponować następującym zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

1) Inspektor nadzoru branży budowlanej – 1 osoba, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Imię
Lp.

Wykształcenie
i nazwisko

Uprawnienia do pracy na
stanowisku inspektora
nadzoru branży
budowlanej w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia do
nadzorowania robót w
zakresie branży
budowlanej w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Należy podać dokument ze
wskazaniem jego numeru i
daty upływu ważności oraz
organu wydającego

Należy podać dokument ze
wskazaniem jego numeru i
daty upływu ważności oraz
organu wydającego

Co najmniej 5- ZMIANA 7 kwietnia 2016
cioletni okres roku
doświadczenia
zawodowego
łącznie jako
inspektor
nadzoru
branży
budowlanej w
specjalności
konstrukcyjnobudowlanej

ZMIANA 7 KWIETNIA 2016 ROKU
Doświadczenie jako inspektor nadzoru
branży budowlanej w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej przy
realizacji robót budowlanych w co
najmniej jednym budynku
mieszkalnictwa wielorodzinnego o
powierzchni całkowitej nie mniejszej
niż 4000 m3 ;

Informacja o podstawie do
dysponowania wskazaną osobą

dysponuję
na
podstawie
(np. umowy
o pracę,
umowy
zlecenia itp.)

będę dysponował
na podstawie
(np. umowy
przedwstępnej)
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Posiada /

Należy wskazać:

Nie posiada*

a) zajmowane stanowisko ze wskazaniem
wymaganego zakresu prac

*(wybrać
właściwe)

b) okres pracy na zajmowanym
stanowisku ze wskazaniem liczby
miesięcy
c) budynek mieszkalny wielorodzinny ze
wskazaniem jego nazwy
d) okres, w którym zdobyto
doświadczenie ze wskazaniem mm/rr –
mm/rr

1.

2) Inspektora nadzoru branży sanitarnej– 1 osoba; uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego
urządzenia ciepłownicze ,wodno – kanalizacyjne, gazowe;

Imię
Lp.

Wykształcenie
i nazwisko

Uprawnienia do pracy na
stanowisku inspektora nadzoru
branży sanitarnej w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urządzenia
ciepłownicze,

Co najmniej 5-cioletni
okres doświadczenia
zawodowego jako
inspektor nadzoru branży
sanitarnej

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,

ZMIANA 7 KWIETNIA 2016 ROKU
Co najmniej roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora branży
sanitarnej w co najmniej jednym budynku mieszkalnictwa
wielorodzinnego przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Informacja o podstawie do
dysponowania wskazaną osobą

będę dysponował
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wodnokanalizacyjne, gazowe

dysponuję na
podstawie (np.
umowy o pracę,
umowy zlecenia
itp.)

Należy podać dokument ze
wskazaniem jego numeru i daty
upływu ważności oraz organu
wydającego

Posiada / Nie posiada*

na podstawie
(np. umowy
przedwstępnej)

Należy wskazać:
a) zajmowane stanowisko ze wskazaniem wymaganego zakresu prac

*(wybrać właściwe)

b) okres pracy na zajmowanym stanowisku ze wskazaniem liczby miesięcy
c) budynek mieszkalny wielorodzinny ze wskazaniem jego nazwy
d) okres, w którym zdobyto doświadczenie ze wskazaniem mm/rr – mm/rr

1.

3) inspektor nadzoru branży elektrycznej – 1 osoba , uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
urządzenia elektroenergetyczne

Imię
Lp.

Wykształcenie
i nazwisko

Uprawnienia do pracy na
stanowisku inspektora nadzoru
branży elektrycznej w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji oraz
urządzeń elektroenergetycznych
Należy podać dokument ze
wskazaniem jego numeru i daty

Co najmniej 5-cioletni
okres doświadczenia
zawodowego jako
inspektor nadzoru
branży elektrycznej

ZMIANA 7 KWIETNIA 2016

Informacja o podstawie do
dysponowania wskazaną osobą

Co najmniej roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora branży
elektrycznej w co najmniej jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
dysponuję na
podstawie (np.

będę dysponował
na podstawie
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umowy o pracę,
umowy zlecenia
itp.)

upływu ważności oraz organu
wydającego

(np. umowy
przedwstępnej)

Posiada / Nie posiada*
Należy wskazać:
*(wybrać właściwe)

a) zajmowane stanowisko ze wskazaniem wymaganego zakresu prac
b) okres pracy na zajmowanym stanowisku ze wskazaniem liczby miesięcy
c) budynek mieszkalnym wielorodzinnym ze wskazaniem jego nazwy
d) okres, w którym zdobyto doświadczenie ze wskazaniem mm/rr – mm/rr

1.

4) Osobę z doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych
oraz w zakresie rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych – 1 osoba , minimum 5 letnie doświadczenie.

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik Nr 5

Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oznaczenie sprawy:

dot.: przetargu ograniczonego o wartości poniżej 209 000 Euro na wykonanie „Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1
Barlinek”.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZAM, ŻE:
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do
projektowania
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania całości usług objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

.........................................,dn. ............................
…………………………………….……….....................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców
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Załącznik nr 6
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oznaczenie sprawy:

dot.: przetargu ograniczonego o wartości poniżej 209 000 Euro na wykonanie „Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1
Barlinek”.
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego na zadaniu, dotyczącym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”,
segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1 Barlinek”.
Oświadczam(y), że*:
W/w wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów;
W/w wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, a listę podmiotów powiązanych w ramach tej grupy składam poniżej:
1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

3)

…………………………………………………………………………………………………

4)

…………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data: …………………………
.......................................................................................
*(czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych /łącznie/
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*(czytelny podpis pełnomocnika-jeżeli został ustanowiony
przez mocodawców)
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Załącznik nr 6a
(należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)

…………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy
wchodzącego w skład Konsorcjum)

...................................., dnia ....................... 2016 r.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KONSORCJUM2
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 131 e ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2015, poz.2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „przetargu ograniczonego
o wartości poniżej 209 000 Euro na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,
dotyczącym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle
„Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1 Barlinek”, oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy wchodzącego w skład Konsorcjum z postępowania o
udzielenie zamówienia.

............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

2

Podpisuje odrębnie każdy członek Konsorcjum
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Załącznik nr 7
(należy złożyć w formie oryginału)

…………………………………….……
(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2016 r.

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu ograniczonym o
wartości poniżej 209 000 Euro na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,
dotyczącym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle
„Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1 Barlinek” , oświadczam, że na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu reprezentowany przeze mnie Wykonawca:
nie należy do grupy kapitałowej3 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*
należy do grupy kapitałowej4 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać
nazwę i siedzibę)*:
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia
odrębnych wniosków o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między
podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy Wykonawcami).
............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
____________________________
* właściwe zaznaczyć znakiem X

3

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
4

j.w.
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Załącznik nr 7a
(należy złożyć w formie oryginału)
…………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy
wchodzącego w skład Konsorcjum)
...................................., dnia ....................... 2016 r.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KONSORCJUM
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu ograniczonego o
wartości poniżej 209 000 Euro na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,
dotyczącym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle
„Górny Taras” działka numer 2138, obręb 1 Barlinek”, oświadczam, że na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu reprezentowany przeze mnie członek Konsorcjum:
nie należy do grupy kapitałowej5 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*
należy do grupy kapitałowej6 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać
nazwę i siedzibę)*:
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia
odrębnych wniosków o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między
podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy Wykonawcami).

............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
____________________________
* właściwe zaznaczyć znakiem X

5

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
6

j.w.
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Załącznik nr 8
(należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie)
Pełnomocnictwo
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” działka numer 2138,
obręb 1 Barlinek”.
......................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
z siedzibą ......................................................................................................................................
(adres)
zarejestrowany przez
....................................................................................................................................................
pod numerem..............................................................................................................................
reprezentowany przez:
1..................................................................................................................................................
upoważnia ..................................................................................................................................
(dane personalne osoby upoważnionej)
zamieszkałego w .......................................................................................................................
legitymującego się .....................................................................................................................
(nazwa i numer dokumentu: dowodu osobistego, paszportu)
do występowania w imieniu wykonawców w postępowaniu, w tym:
1. podpisania i złożenia w imieniu Wykonawców wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wraz z załącznikami *
2. składania w imieniu Wykonawców wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dokonywania czynności
przewidzianych przepisami prawa takich jak poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z
oryginałem zadawania pytań, składania wyjaśnień itp.*
3. zawarcia umowy w wyniku udzielenia zamówienia *
4. wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga, przystąpienie) *
............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
____________________
* - niepotrzebne skreślić
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