zał. Nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu e trybie negocjacji

Nr postępowania: ZUK-5/ZP/2012
………………………………………
(Wykonawca)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania mając świadomość, że o udzielenie zamówienia wyklucza
się:
1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
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, 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;
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 zamówienie publiczne na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji
11. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
12. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, oraz którzy nie złożyli pełnomocnictw
lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, pomimo wezwania do ich złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
13. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą;

___________________________________
(miejscowość, data)

_______________________________________
(podpisy osób uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy oraz pieczęć imienna)

Zał. Nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu e trybie negocjacji

Nr postępowania: ZUK-5/ZP/2012
…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonanie modernizacji połączonej z remontem kapitalnym kotła OR 10 040 nr 1

zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w
Rakszawie.”
Oświadczam/y/, że spełniam/y/ 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, [przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*],
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

* - niepotrzebne skreślić

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 3 Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu e trybie negocjacji

Nr postępowania: ZUK-5/ZP/2012
..................…………, dnia ……………………..
(pieczęć wykonawcy)
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM sp. z o.o.
37-111 Rakszawa 334
tel. 17 22-49-327 fax. 17 22-49-327
e-mail: energokom@poczta.fm

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji (z ogłoszeniem) na
udzielenie podprogowego zamówienia sektorowego pn.:
„Wykonanie

modernizacji połączonej z remontem kapitalnym kotła OR 10 040 nr 1
zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w
Rakszawie”
Nr postępowania: ZUK-5/ZP/2012

Ja/my niżej podpisany/i
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
1.

Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji (z ogłoszeniem) na wybór wykonawcy zamówienia pn. „Wykonanie
modernizacji połączonej z remontem kapitalnym kotła OR 10 040 nr 1
zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.
w Rakszawie”

2.

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
niniejszy adres: .....................................................................................................................
osobą upoważnioną do kontaktu jest .....................................................................................

4.

Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z ...... stron

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1 oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Załącznik nr 4 Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia.
4. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych projektów zgodnie z zapisami w dziale XII ust. 1
pkt 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie
5. Wypis z właściwego rejestru
6. Zaświadczenie z US
7. Zaświadczenie z ZUS/KRUS
8. Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN
(wraz z potwierdzeniem zapłaty, jeśli nie wynika to jednoznacznie z przedstawianego
dokumentu)
9. …………………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………………………
11. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 4 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu e trybie negocjacji

Nr postępowania: ZUK-5/ZP/2012
_______________________________
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, pn:
„Wykonanie modernizacji połączonej z remontem kapitalnym kotła OR 10 040 nr 1
zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w
Rakszawie.”
Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................................

Numer telefonu/fax-u ........................................................................................................................................

Adres e-mail....................................................................................................................................
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w realizacji zamówienia:
Nazwisko Imię/ telefon
kontaktowy

Proponowana rola w
realizacji

zamówienia

Opis uprawnień, doświadczenia i

Podstawa

wykształcenia niezbędnego do

dysponowania

wykonania zamówienia

osobą

............................................. dnia ............................
.....................................................

Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 5 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji

Nr postępowania: ZUK-5/ZP/2012

WYKAZ WYKONANYCH MODERNIZACJI / REMONTÓW (zgodnie z zapisami w

dziale XII ust.1 pkt 3 lit. a i lit.b)
:
Oświadczam(y), że: wykonaliśmy następujące projekty:

Data wykonania
Nazwa
Typ
zadania i
kotła
Zakres robót i ich
L.p. miejsce
/ wydaj
opis
wykonania
ność rozpoczęcie zakończe
nie
pary
(data)
(data)

Nazwa
Wykonawcy/Wy
Odbiorca
konawców (w
(nazwa,
przypadku
adres, nr
wykonawców
telefonu
wspólnie
do
ubiegających się
kontaktu) o zamówienie)

1.
2.
…
…

UWAGA: - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wykonanie
wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający
wykonanie danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykazanej usługi.

............................................. dnia ............................
.....................................................

Podpis osoby upoważnionej

