Załącznik nr 2 do ogłoszenia BPM.ZZP.271.137.11

Nr sprawy: BPM.ZZP.271.137.11

__________________________

___________, dnia__________

/oznaczenie wykonawcy/

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ
W związku z ogłoszeniem Zamawiającego: Miasto Nowy Sącz , z siedzibą: Rynek 1, 33300 Nowy Sącz, o licytacji elektronicznej na: Opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego dla zadania pn. „Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 położonej przy ul. Broniewskiego 5 w Nowym
Sączu” w myśl przepisów art. 74 – 81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”:
1. Składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej.
2. Wskazujemy nasz login: __________________________________________________
3. Do kontaktów z naszej strony upoważniamy: _________________________________
e-mail:______________________, tel. ________________, faks_________________
4. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest Pan/Pani:____________________
5. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 1
do ogłoszenia o licytacji elektronicznej. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania
licytacji, do zawarcia umowy na określonych w istotnych postanowieniach umowy
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu tj. warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy a także szczegółowo określone w ogłoszeniu o licytacji
elektronicznej.
7. Oświadczam, że cały wniosek składa się z ......... stron, w tym: z niniejszego wniosku oraz
z dokumentów wymaganych w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej:
a. w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy:


oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (można skorzystać z załącznika nr 1 do wzoru
wniosku);



oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
(można skorzystać z załącznika nr 2 do wzoru wniosku);

b. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (można skorzystać z załącznika
nr 3 do wzoru wniosku);,



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw 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 albo składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy,



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2
ogłoszenia o licytacji elektronicznej.

c. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d. inne dokumenty niewymienione w pkt 6 lit.) a, b i c:


Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
w przypadku jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b)
ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

_____________________
Miejscowość, data

_________________________
pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik nr 1 do wzoru wniosku BPM.271.137.11

……………........………………….……………
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na wykonanie
zamówienia pn.:
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Remont instalacji
elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 położonej przy ul.
Broniewskiego 5 w Nowym Sączu”

niniejszym oświadczam(y), że w wykonywaniu zamówienia będzie uczestniczyć minimum
1 (jedna) osoba, która posiada wymagane uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektrotechnicznych bez ograniczeń lub inne, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w przedmiotowym zakresie w
specjalności będącej przedmiotem zamówienia inwestycji.

Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia jest członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego.

...........................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do wzoru wniosku BPM.271.137.11
…………………………………………………..
/nazwa Wykonawcy, adres/

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. spełniam warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

własnoręcznym

podpisem,

świadom

Miejscowość............................................ Data.......................................

...................................................................
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawców

Załącznik nr 3 do wzoru wniosku BPM.271.137.11

…………………………………………………..
/nazwa Wykonawcy, adres/

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na podst.
art. 24 ust. 1 ustawy, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
b) 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;
c) 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;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, 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;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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;
f) 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 przeciwko środowisku, 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;
g) 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 przeciwko środowisku, 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;
h) 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 przeciwko środowisku, 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;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
1-4 ustawy.

Miejscowość ..................................... Data.......................

..........................................................
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawców

