WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO
UDZIAŁU W PRZETARGU
W trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych o szacunkowej wartości
do 5.278.000 euro, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz.1658; Dz.U. z 2007r.
Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz.560, Nr 223,poz. 1655)

„Prace wykończeniowe Gimnazjum
Publicznego w Bobolicach – Pawilony
D i E wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”
ZADANIE I (LUB ZADANIE II)

Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………
……………………………………………

Bobolice, 2008-04-08

Zamawiający:
Urząd Miejski w Bobolicach
ul. Ratuszowa 1,
76-020 Bobolice,
tel. (094) 345-84-01
fax. (094) 345-84-20
Strona internetowa: www.bobolice.pl, bobolice.nowoczesnagmina.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700 do 1500; czwartek od
800 do 1600

przetarg ograniczony na:
„„PPrraaccee wwyykkoońńcczzeenniioowwee GGiimmnnaazzjjuumm PPuubblliicczznneeggoo ww BBoobboolliiccaacchh
–– PPaawwiilloonnyy DD ii EE wwrraazz zz iinnffrraassttrruukkttuurrąą ttoowwaarrzzyysszząąccąą””

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
PRZYGOTOWANIA WNIOSKU
I.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

1. Wniosek należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie, ręcznie, za pomocą maszyny do
pisania lub komputerowo.
2. Wniosek oraz wszystkie dokumenty (załączniki) muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Formularz wniosku oraz wszystkie załączane dokumenty muszą być parafowane oraz
podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, w innym przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo.
4. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, w innym przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo.
5. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty w sposób uniemożliwiający dekompletację
bez widocznych śladów naruszeń.
7. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą wniosek i następnie
ofertę.
8. Zapisane strony wniosku należy ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do
formularza wniosku.
9. Wniosek wraz z załącznikami musi zostać złożony w 2 zaklejonych kopertach. Koperta
zewnętrzna powinna być zaadresowana i oznaczona:

Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1; 76-020 Bobolice
WNIOSEK NA:

„„PPrraaccee wwyykkoońńcczzeenniioowwee GGiimmnnaazzjjuumm PPuubblliicczznneeggoo ww BBoobboolliiccaacchh ––
PPaawwiilloonnyy DD ii EE wwrraazz zz iinnffrraassttrruukkttuurrąą ttoowwaarrzzyysszząąccąą””
ZADANIE I lub ZADANIE II

Nie otwierać przed 17.04.2008r. godz.11.15
Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
10. Wykonawca może przed terminem otwarcia wniosków zmienić lub wycofać swój wniosek.
11. Wniosek złożony po terminie zostanie zwrócony Wykonawcy bez otwierania.
12. Zaleca się zachować kopie złożonych we wniosku dokumentów.
13. Koszty przygotowania i złożenia wniosku ponosi Wykonawca.
14. Wersję papierową SIWZ (dla Wykonawców zaproszonych do składania ofert) przekazuje się
odpłatnie za zaliczeniem pocztowym. Cena brutto SIWZ wraz z kosztami wysyłki wynosi
300,00 PLN (słownie: trzysta złotych).

II.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia
17.04.2008 r. do godziny 1100 – sekretariat (pokój numer 12).

WNIOSEK –
Dane Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

1. Nazwa Wykonawcy:

2. Adres Wykonawcy:

3. Numer telefonu:*
4. Numer Faxu:*
5. Numer teleksu:*
6. Adres e-mail:*
7.

Nr NIP:*

8. Nr REGON:*
9. Numer konta bankowego:*

* w przypadku wniosku wspólnego należy wpisać dane każdego Wykonawcy ubiegającego
się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Do niniejszego wniosku dołączone są następujące dokumenty i oświadczenia:
Nazwa załącznika

a) Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
określonych w art.22 ust.1 Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
i 2 Pzp – załącznik nr 1 (druk do wypełnienia).
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
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Nr strony
wniosku

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenia, 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 wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – załącznik nr 3.
d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – załącznik nr 4.
e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - załącznik nr 5.
f) Wykaz co najmniej 2 (dwóch) zadań inwestycyjnych (umów) wykonanych w ciągu
ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót
budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
(tj. referencje od inwestorów złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej przez Wykonawcę, z których jednoznacznie wynika, że roboty, za
które był odpowiedzialny Wykonawca zostały wykonane o dobrej jakości i
terminowo). Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty
budowlane zrealizowane przez Wykonawcę w minimum 50% jako główny
Wykonawca o wartości robót realizowanych bezpośrednio przez Wykonawcę nie
niższej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) – załącznik nr 6 (druki
do wypełnienia).

g) Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca uprawnionymi do wykonania
zamówienia, wraz z kserokopią uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami, z aktualnym (ważnym na
dzień składania wniosków) zaświadczeniem stwierdzającym, że osoby wskazane
przez Wykonawcę w wykazie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych są
członkami Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca musi wykazać się
dysponowaniem przynajmniej jednej osoby (Kierownika Budowy) uprawnionej do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej bez ograniczeń odpowiadającej wymogom określonym w art. 12 i 12a
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i mającej doświadczenie w kierowaniu
robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 7.

h) Oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane
urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy – załącznik nr 8 (druk do
wypełnienia).
i) Upoważnienie (Pełnomocnictwo) do podpisywania wniosku a następnie oferty –
załącznik nr 9.
j) Dokumenty (polisa, a w przypadku jej braku inny dokument) potwierdzające, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 10. Wykonawca musi
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, suma ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie:
sto tysięcy złotych) na jedno i minimum 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy
złotych) na wszystkie zdarzenia.

Łączna ilość stron we wniosku:

Data :
(podpis i pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 –
Oświadczenie o spełnieniu udziału
w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu
zgodnie z art.24 ust.2 pkt.3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1. spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, który brzmi:
Art.22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Nie podlegamy indywidualnie ani żaden z wykonawców wspólnie z nami ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie przepisów art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
które brzmią:
Art.24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
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2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie 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;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki

komandytowe

oraz

spółki

komandytowo

–

akcyjne,

których

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
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8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowania, o których
mowa w art.22 ust.1 pkt.13.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym
udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 lub art.67 ust.1 pkt.1 i 2;
2) złożyli

nieprawdziwe informacje

mające

wpływ

na

wynik prowadzonego

postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Miejsce i data :
Podpisano (imię, nazwisko i podpis)
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6 –
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5
lat robót budowlanych, porównywalnych
z przedmiotem zamówienia

Wykaz robót budowlanych

Lp.

Nazwa i adres
inwestora

Rodzaj (nazwa)
zamówienia i
miejsce

Całkowita
wartość
zamówienia

Wartość, za którą
Data rozpoczęcia
Wykonawca był
- zakończenia
odpowiedzialny

Dokument
potwierdzający
– strona oferty

UWAGA:
Do wykazu należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających, że
wykonane roboty budowlane zostały wykonane należycie (dobrej jakości i terminowo).

Miejsce i data :
Podpisano (imię, nazwisko i podpis)
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 7 –
Wykaz
osób,
którymi
dysponuje
wykonawca do wykonania zamówienia.

Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca uprawnionymi do wykonania zamówienia, wraz
z kserokopią uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.
do kierowania robotami z aktualnym (ważnym na dzień otwarcia ofert) zaświadczeniem
stwierdzającym, że osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych są członkami Izby Inżynierów Budownictwa.

Nr

Imię
Nazwisko/
Nazwa

Posiadane
kwalifikacje/
uprawnienia budowlane
(Nr, rodzaj)

Zakres czynności
przewidzianych do
wykonania usługi będącej
przedmiotem zamówienia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UWAGA:
Należy załączyć dokumenty wymagane przez zamawiającego potwierdzające uprawnienia osób.

Miejsce i data :
Podpisano (imię, nazwisko i podpis)
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Doświadczenie
zawodowe

ZAŁĄCZNIK NR 8 –
Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
jakości na
wykonane
roboty
i
zamontowane urządzenia na okres nie
krótszy niż 36 miesięcy
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
udzielam gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres (należy wpisać,
jednak nie krótszy niż 36 miesięcy)…….…. miesięcy od daty ostatecznego odbioru przedmiotu
zamówienia.

Miejsce i data :
Podpisano (imię, nazwisko i podpis)
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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