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NIP _______________________________
REGON ___________________________
___________________________________
Miasto Stołeczne Warszawa
- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
00-099 Warszawa
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM
NA
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
Szpitala Południowego”.
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania wniosku
przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziba albo miejsce
zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

- w odpowiedzi na ogłoszenie o ww. zamówieniu, prowadzonym przez Miasto Stołeczne
Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w trybie przetargu ograniczonego na:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
Szpitala Południowego”, niniejszym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w
przetargu oświadczając, że:
1) zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia,
2) przyjmujemy treść ogłoszenia, w tym opis sposobu oceny spełniania warunków warunki
udziału w postępowaniu, bez zastrzeżeń,
3) składamy wymagane dokumenty i oświadczenia dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.
1.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

Ewentualne
uwagi

Pełnomocnictwo do podpisania wniosku
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2.

3.

4.

5.

6.

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 1
do Wniosku)
Wykaz robót budowlanych (Załącznik Nr 2 do Wniosku), zawierający
informacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu określone w ogłoszeniu wraz z pisemnym
zobowiązaniem innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w
przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach w zakresie
wiedzy i doświadczenia zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów (Załącznik Nr 7 do Wniosku)
Dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (poświadczenie lub inny dokument - jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać ww. poświadczenia)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(Załącznik Nr 3 do Wniosku) - zawierający informacje potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu
wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób
zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca będzie
polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów (Załącznik Nr 7 do Wniosku)
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik Nr 4 do
Wniosku)

7.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do Wniosku)

8.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub
informacji o działalności gospodarczej,
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
składania wniosków;

z centralnej ewidencji i
jeżeli odrębne przepisy
w celu wykazania braku
24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
przed upływem terminu
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9.

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,

10.

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,

11.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,

12.

13.

14.

15.

16.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy
kapitałowej (Załącznik Nr 6 do Wniosku);
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków.
Inne (wymienić, jakie)

Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych we wniosku na stronach
Nr ……………………* - niniejszy wniosek (którego częścią są wszelkie załączniki do niego)
jest jawny i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcę zastrzec przed ogólnym
dostępem.
* odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę.

3

Nr sprawy: RZP-II-WI/37/DZP-1/2014

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres: _____________________________________________________________________
Nr tel., nr Fax.: ______________________________________________________________
Adres E-mail: ______________________________________________________________

Niniejszy wniosek składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

Miejsce i data ______________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu
z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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