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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 
…………………..         …………………… 

(pieczęć firmowa)         (miejscowość, data)
  

 

WNIOSEK 
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Kontrakt nr 4 Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia  

„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów” 
 

Nr ogłoszenia w Dz. U. W .E: 2011/S 21-034278 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KHK/ZP/PO/1/2011 

 
DANE WYKONAWCY [W przypadku wykonawców wspólnie składających wniosek podać 
dane wszystkich wykonawców]  

1. Pełna nazwa/imię i nazwisko*: 

2. Adres (siedziba/miejsce zamieszkania*): 
3. Adres do korespondencji: 

4. REGON: 
5. NIP: 

6. Telefon (wraz z numerem kierunkowym): 
7. Fax (wraz z numerem kierunkowym): 

8. E-mail: 
9. Osoba(y)* umocowana(e)* do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy***: 

 

JA/MY* NIŻEJ PODPISANY/PODPISANI* 
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………… 

 
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ 
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………. 

[Dane wykonawcy/wykonawców: firma(y)/imię i nazwisko* (wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)] 
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1. WNOSZĘ/WNOSIMY* o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Kontrakt nr 4 Inżynier Kontraktu dla 
przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”. 

2. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że za wyjątkiem informacji i dokumentów 
zawartych na stronach od …. do …. niniejszy Wniosek oraz wszelkie załączniki do 
niego są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3.  PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCÓW** wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, uprawnionym do reprezentowania wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do podpisania umowy* jest: 

………………………………………………………………………………..……… 

4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na: 

Adres: ………………......., Fax:………………….., e-mail:………………..…… 
5. OSOBĄ DO KONTAKTU jest: 

……………………………………………………………………………….……… 
Telefon: ………………......., Fax:………………….., e-mail:………………..…… 

6. WNIOSEK niniejszy składam(y)* na …. kolejno ponumerowanych stronach. 
7. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego Wniosku są: 

a) pełnomocnictwa str. ……… 

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego str. ……… 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia str. ……… 
d)  zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami str. ……… 

e)  zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie str. ……… 
f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla osób str. ……… 

g) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu 
zbiorowego 

str. ……… 

h) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu str. ……… 
i)  aktualna polisa ubezpieczeniowa str. ……… 

j)  informacja z banku str. ……… 

k)  rachunek zysków i strat str. ……… 

l) wykaz usług str. ……… 
m) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług str. ……… 

n) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 

str. ……… 

… …….. str. ……… 
Załączniki powinny być umieszczone w kolejności jak powyżej. Kolejność ta powinna 
być zachowana w stosunku do wszystkich podmiotów (konsorcjantów, podmiotów 
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udostępniających swoją zdolność), np. najpierw komplet dokumentów dla lidera 
kontraktu, a następnie komplet dokumentów dla współkonsorcjanta. 

 

      ……….…………….. 
       (podpis(y)***) 

          
 

 
*niepotrzebne skreślić 

**dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia  

***umocowanie musi wynikać z dołączonych dokumentów lub z pełnomocnictwa   
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  KHK/ZP/PO/1/2011 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie 
ul. Jana Brożka 3 
30-347 Kraków 

 
WYKONAWCA:    
 
Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy 

   
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z póź. zm.). 
 

Podpis(y) osób upoważnionych: 
 
  ............................                   ………………..……. 
(miejscowość, data)           (Imię, nazwisko)  
   

 
             .……………………. 
           (podpis) 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia  
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  KHK/ZP/PO/1/2011 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie 
ul. Jana Brożka 3 
30-347 Kraków 

 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

1)   

2)   
...   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Podpis(y) osób upoważnionych do podpisania wniosku w imieniu 
wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
  ............................                   ………………..……. 

(miejscowość, data)           (Imię, nazwisko)  
   

 
             .……………………. 

           (podpis) 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia  
Wykaz wykonanych usług 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  KHK/ZP/PO/1/2011 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie 
ul. Jana Brożka 3 
30-347 Kraków  

 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

1)   

2)   
...   
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OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Wykonywałem/Wykonywaliśmy następujące usługi: 
 

Lp. 

Nazwa odbiorcy 
usługi i jego dane 

kontaktowe 
 

Nazwa 
wykonawcy(ów) 

usługi 

Wartość inwestycji1 
Wartość 

budowanego obiektu 

Obiekt objęty 
inwestycją 

Budowany obiekt  

Warunki 
kontraktowe, w 
oparciu o które 

wykonywana była 
inwestycja 

i funkcja pełniona 
przy inwestycji 

Data uzyskania 
pozwolenia na 

użytkowanie dla 
obiektu 

1)       

2)       

…       

Uwaga: 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione powyżej zostały wykonane należycie. 
 

Podpis(y) osób upoważnionych do podpisania wniosku w imieniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
 

  ............................                   ………………..……. 
(miejscowość, data)           (Imię, nazwisko)     
 

             .……………………. 

           (podpis) 
                                                
1 Usługi należy uszeregować według wartości inwestycji – od największej do najmniejszej. 
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Załącznik nr 6 do ogłoszenia  
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  KHK/ZP/PO/1/2011 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie 
ul. Jana Brożka 3 
30-347 Kraków  

 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

1)   

2)   
...   

 



9/10 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

Doświadczenie 

Lp. Stanowisko Imię i 
nazwisko Wykształcenie2 praca w warunkach określonych w sekcji III.2.3) lit. b) ppkt 

i/ tiret trzeci; 
należy wskazać okresy i miejsce zatrudnienia, zajmowane 

stanowisko (pełnioną funkcję) 

praca w warunkach określonych w sekcji III.2.3) lit. b) ppkt 
i/ tiret czwarty; 

należy wskazać okresy i miejsce zatrudnienia, pełnioną funkcję, 
warunki kontraktowe w oparciu o które była wykonywana 

inwestycja, wartość inwestycji 

Informacja o podstawie do dysponowania 
tymi osobami 

1) Inżynier rezydent      
Doświadczenie 

 Stanowisko Imię i 
nazwisko Wykształcenie2 praca w warunkach określonych w sekcji III.2.3) lit. b) 

ppkt ii/-iv/ tiret drugi, vi/-viii/ tiret drugi; 
należy wskazać okresy i miejsce zatrudnienia, zajmowane 

stanowisko (pełnioną funkcję) 

praca w warunkach określonych w sekcji III.2.3) lit. b) ppkt 
ppkt ii/-iv/, vi/-viii/ tiret trzeci oraz ppkt v/ tiret drugi; 
należy wskazać okresy i miejsce zatrudnienia, zajmowane 

stanowisko (pełnioną funkcję), warunki kontraktowe w oparciu 
o które była wykonywana inwestycja, wartość inwestycji i 
rodzaj obiektu objętego inwestycją budowany obiekt i jego 

wartość 

Posiadane 
uprawnienia3 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania tymi 
osobami 

2) 
Inspektor 
nadzoru robót 
konstrukcyjno-
budowlanych 

      

3) 
Inspektor 
nadzoru robót 
instalacyjnych 

      

4) 
Inspektor 
nadzoru robót 
elektrycznych i 
AKPiA 

      

5) Inżynier 
mechanik       

6) Technolog 1       
7) Technolog 2       

8) 
Specjalista ds. 
Finansowo-
Księgowych 

      

                                                
2 Należy wskazać ukończone kierunki studiów. 
3 Dotyczy osób wskazanych w punktach 2)-4) i 8). 
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Ponadto oświadczamy, że osoby wskazane w punktach 2)-4) powyżej posiadają uprawnienia wymagane przez Zamawiającego. 
 

Podpis(y) osób upoważnionych do podpisania Wniosku w imieniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
 
  ............................                   ………………..……. 

(miejscowość, data)           (Imię, nazwisko)     

 
             .……………………. 

           (podpis) 
 


