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publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”) 

w trybie przetargu ograniczonego:  
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WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
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UWAGA 

Niniejszy dokument nie jest Specyfikacj ą Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Dokument zawiera wyłącznie wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 

wykorzystania przez wykonawców zamierzających złożyć wniosek, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), a także instrukcje 

dotyczące jego wypełnienia i złożenia. 
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj ącego 

58-200 Dzierżoniów 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 r. z późn. zm.). 

W ramach prowadzonej procedury przetargowej, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej „WOD”, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o 

przetargu, mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.  

2. Zamawiający, ze względu na wartość zamówienia, przekazał ogłoszenie o niniejszym zamówieniu 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 

zostało również w siedzibie zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie, w miejscu 

publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 

 http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php 

 

3. Sposób składania wniosków (WOD) 

1.  Informacje ogólne 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

2) Treść wniosku należy przygotować ściśle według wymogów określonych przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym wzorze Wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. 

3) Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 

osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących wniosek do jego podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do 

wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wniosek, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie 

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.  

 

4. Forma wniosku (WOD) 

1) Wniosek musi być sporządzony w 1 egzemplarzu (oryginał) w języku polskim i mieć formę pisemną. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kilińskiego 25a 
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2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego wzoru 

wniosku i wchodzących następnie w skład wniosku mogą być dokonane komputerowo, maszynowo 

lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszego wzoru wniosku powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 

maszynopisu. 

4) Całość wniosku winna być złożona w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe 

zdekompletowanie.  

5) Zaleca się by wszystkie zapisane strony wniosku były ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 

lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa. Strony 

zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 

działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

wniosek. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

5. Zawarto ść wniosku (WOD) 

1. Kompletny wniosek musi zawierać: 

1) Formularz Wniosku, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

wzoru wniosku, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego wzoru wniosku,  

3) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego wzoru wniosku, 

4) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszego wzoru wniosku,  

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a 
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także oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego wzoru wniosku, 

6) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

6 do niniejszego wzoru wniosku, 

7) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego we wniosku odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego, 

9) pozostałe dokumenty wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

6. Wykaz zał ączników do niniejszego wniosku (WOD) 

Załącznikami do niniejszego WOD są następujące wzory: 

Oznaczenie Zał ącznika  Nazwa Załącznika  

Załącznik nr  1. Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Załącznik nr  2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Załącznik nr 3. 
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Załącznik nr 4. 
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 
lat 

Załącznik nr 5. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 

Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

Załącznik nr 7. 
Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
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WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Przetarg ograniczony na roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności 

 

Nr sprawy: JRP/22/2011 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 Dzierżoniów 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:        

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów)  Nr faksu  

    

 

 

Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią ogłoszenia dla niniejszego zamówienia, akceptuję jego treść  

w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń, 

2) składam niniejszy wniosek [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________, dnia ____________2011 r. 
 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 

                                                 
TP

1
PT Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Przetarg ograniczony na roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności 

 

Nr sprawy: JRP/22/2011 
 
1) ZAMAWIAJ ĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 Dzierżoniów 

 
2) WYKONAWCA: 
     
Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   

 

Oświadczam(y), że: 
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniam/my warunki udziału 
w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 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; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2011 r. 
 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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OŚWIADCZENIE 
 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Przetarg ograniczony na roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności 
 

Nr sprawy: JRP/22/2011 
 
1) ZAMAWIAJ ĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 Dzierżoniów 

 
2) WYKONAWCA: 
     
Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   

 

Oświadczam(y), że: 

 

Nie podlegam(y) wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

 

 
 
______________, dnia ____________2011 r. 
 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
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WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Przetarg ograniczony na roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności 
 

 
Nr sprawy: JRP/22/2011 
 
1) ZAMAWIAJ ĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 Dzierżoniów 

 
2) WYKONAWCA: 
     
Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   

 

Oświadczam(y), że: 
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie …….. 

Wykaz wykonanych 
robót 

(z podaniem ich 
rodzaju) – Opis 

zadania wskazuj ący, ze 
roboty spełniaj ą 

wymagania okre ślone 
w IDW 

Data 
wykonania 
(od – do) 

Miejsce wykonania 
Zamawiaj ący (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 
Wykonawca 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Załączniki : 
 
……… egz. referencji 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w tabeli powyżej, zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
 

______________, dnia ____________2011 r. 
 
 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 



Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 

Roboty budowlane pn. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
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WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg ograniczony na roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności 
 

Nr sprawy: JRP/22/2011 

1) ZAMAWIAJ ĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 Dzierżoniów 

 
2) WYKONAWCA:   
     
Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   

 

Oświadczam(y), że: 
Dysponuję/będę dysponował nw. osobami: 

Lp. Imię i nazwisko 
 

Kwalifikacje 
zawodowe, 

doświadczenie  

Wykształcenie 
niezbędne do 

wykonania 
zamówienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynno ści 

Informacja o podstawie 
do dysponowania 

osobami 

 

 

 
 

 Kierownik Budowy dysponuję / 

będę dysponował2 

 

 

 
 

 Kierownik Robót 

Sanitarnych 

dysponuję / 

będę dysponował2 

  
 

 Kierownik Robót 

Elektrycznych 

dysponuję / 

będę dysponował2 

  
 

 Technolog 

Uzdatniania Wody 

dysponuję / 

będę dysponował2 

 
Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań 
ogłoszenia. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego 
uprawnienia oraz doświadczenia.  

 

 
______________, dnia ____________2011 r. 
 
 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia 

Roboty budowlane pn. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
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OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 

 

Przetarg ograniczony na roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności 

 

Nr sprawy: JRP/22/2011 
 
1) ZAMAWIAJ ĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
2) WYKONAWCA: 
     
Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   

 

My, niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/my, 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: 
 

Funkcja pełniona 
w toku realizacji zamówienia 

Imię i nazwisko 

Kierownik budowy   

Kierownik robót sanitarnych  

Kierownik robót 
elektrycznych  

 

 

______________, dnia ____________2011 r. 
 
 

                                                                               _______________________________ 
                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Roboty budowlane pn. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI N IEZBĘDNYCH 
ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANI U ZAMÓWIENIA 

 
roboty budowlane pn.: „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” , wchodzące w zakres projektu 

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, 

współfinansowanego z środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/22/2011 
 
Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), ja ……………………………………………….. (imię i 
nazwisko) upoważniony do reprezentowania …...…………………………………………… (nazwa 
podmiotu/ów) zobowiązuję się do oddania Wykonawcy/om…………………………….. 
………………………………………………………… (nazwa i adres/y Wykonawcy/ów) do dyspozycji 
następujących niezbędnych zasobów w zakresie3: 

� wiedzy i doświadczenia, 
� potencjału technicznego, 
� osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
� zdolności finansowych 

w zakresie ………………………………………………… (podać dokładny zakres zobowiązania)  
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu 
Śląskim” , wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 
 
 
 
______________, dnia ____________2011 r. 
 
 

_______________________________ 
 podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
  reprezentowania podmiotu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Należy usunąć niepotrzebne 


