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Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót 
budowlanych pn. 

„Prace budowlane i instalacyjne dla urządzenia ogólnie dostępnych 
sanitariatów, kuchni turystycznej i suszarni odzieży w schronisku PTTK 
oraz rekonstrukcja historycznego budynku z 1906 r. na bazie budynku 

GOPR – Ośrodek Turystyki Górskiej - na Markowych Szczawinach”. 

................................................................................... 
Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

 
................................................................................... 

(NIP, Regon) 

WNIOSEK 
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU  

dwustopniowym na wybór wykonawcy robót budowlanych pn.  
„Prace budowlane i instalacyjne dla urządzenia ogólnie dostępnych sanitariatów, 

kuchni turystycznej i suszarni odzieży w schronisku PTTK oraz rekonstrukcja 
historycznego budynku z 1906 r. na bazie budynku GOPR – Ośrodek Turystyki 

Górskiej - na Markowych Szczawinach”. 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu dwustopniowym na wybór wykonawcy robót 
budowlanych pn. „Prace budowlane i instalacyjne dla urządzenia ogólnie dostępnych sanitariatów, 
kuchni turystycznej i suszarni odzieży w schronisku PTTK oraz rekonstrukcja historycznego 
budynku z 1906 r. na bazie budynku GOPR – Ośrodek Turystyki Górskiej - na Markowych 
Szczawinach”, opublikowanego przez Zamawiającego: Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z 
o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz: 

1) w miejscu publicznie dostępnym na siedzibie Zamawiającego: od dnia  13.08.2010 r. 
2) na stronie internetowej zamawiającego: http://www.schroniska-pttk.com.pl 
3) od dnia 13.08.2010 r. 

 - wnoszę o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym przetargu. 
 
1. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w przedmiotowym przetargu tj. warunki 

określone w ogłoszeniu o przetargu [w pkt. III.2.1.1), III.2.2), III.2.3)] a także, że brak jest podstaw 
do wykluczenia mnie z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. III.2.1.4) 
ogłoszenia o przetargu. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu a także 
przepisami Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z 
o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. i nie 
wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane: 
a) nr tel.:    .................................................. , 
b) nr fax.:    .................................................. , 
c) adres e-mail:  .................................................. . 

3. Oświadczam, że cały wniosek składa się z ......... stron, w tym z niniejszego wniosku oraz takich 
załączników jak: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z ogłoszenia o przetargu (można skorzystać z 

załącznika nr 1 do wniosku); 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (można skorzystać z załącznika nr 2 do wniosku); 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt. III.2.1.4) ppkt 2 ogłoszenia o przetargu, 
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 wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w przetargu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczeniem w zakresie w 
pkt. III.2.1.4) ppkt 2 ogłoszenia o przetargu; 

d) 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 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie 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 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

f) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z 
oświadczeniem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone (można skorzystać z załącznika nr 3 do wniosku); 

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (można skorzystać z załącznika nr 4 do wniosku); 

h) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z załączeniem tych 
uprawnień, tj. właściwa decyzja o nadaniu uprawnień + zaświadczenie o członkostwie we właściwej 
izbie samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) 
(można skorzystać z załącznika nr 4  do wniosku); 

i) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia; 

j) oświadczenie o ustanowieniu (na podst. pkt VI.2.2) ogłoszenia o przetargu) pełnomocnika do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy (jeżeli dotyczy, można skorzystać z załącznika nr 5 do wniosku), 

k) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt VI.2.9) ogłoszenia o przetargu - w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). 

4. Oświadczam, że mam siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i z uwagi na to przedstawiam następujące dokumenty, stosownie do zapisów zawartych w 
ogłoszeniu o przetargu - III.2) WARUNKI UDZIAŁU, III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w 
tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, pkt III.2.1.7) i dalsze 
(jeżeli dotyczy)*: 

a) ..................................................., 
b) ..................................................., 
c) .................................................. . 

5. Załącznikami do niniejszego wniosku są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez 
Zamawiającego, a są naszym zdaniem istotne dla przebiegu postępowania przetargowego:  

a) ..................................................., 
b) ..................................................., 
c) .................................................. . 

 
Miejscowość i data : ............................................................ 

...................................................................... 
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania   

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do wniosku 
 
....……….......……………………. 
/nazwa Wykonawcy, adres/ 
 

 
OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu warunków wynikających z ogłoszenia o przetargu. 
 

 
 
 

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 własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.  

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

................................................................... 
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawców 
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Załącznik nr 2 do wniosku 
....……….......……………………. 
/nazwa Wykonawcy, adres/ 

 

OŚWIADCZENIE  
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w przetargu, w szczególności na podst. pkt. III.2.1.4) 
ogłoszenia o przetargu, który stanowi, że z udziału w przetargu wyklucza się: 

1) 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; 

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 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; 

4) 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; 

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 
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; 

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 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; 

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 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; 

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 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; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

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

 
................................................................... 

Podpis osoby – osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawców 
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Załącznik nr 3 do wniosku 

 
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH 

[wymogi określa ogłoszenie o przetargu: III.2) WARUNKI UDZIAŁU, III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, 
w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, III.2.3) Zdolność techniczna: pkt  

III.2.3.1.a) oraz III.2.3.3)] 

lp. 
RODZAJ (PRZEDMIOT) I MIEJSCE 

WYKONANIA ROBÓT 

 
DATA WYKONANIA ROBÓT 

(Zamawiający zwraca uwagę, 
 iż pod pojęciem daty należy 
rozumieć dzień, miesiąc rok 

rozpoczęcia i dzień, miesiąc rok 
zakończenia robót) 

 

WARTOŚĆ ROBÓT  
NAZWA, ADRES, TELEFON 

ODBIORCY ROBÓT 

II.A 

WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE 
NA WYKONANIU WYKONANIU MINIMUM 1 (SŁOWNIE: JEDNYCH) ROBÓT BUDOWLANYCH  W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

POŁOŻONYCH W TERENIE GÓRSKIM NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 1000 M N.P.M., W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH TAKICH 
JAK BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O WARTOŚCI ROBÓT MINIMUM 

400 000,00 PLN NETTO (SŁOWNIE ZŁOTYCH: CZTERYSTA TYSIĘCY). 

1    

 

2    

 

3    

 

4    

 

 

Oświadczam, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 
 
 
Miejscowość ................................................. data ....................................... 

 
 

................................................................... 
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania   

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 



      

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

 
Str. 6 z 7 

 

 

Załącznik nr 4 do wniosku 

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN.   

„Prace budowlane i instalacyjne dla urządzenia ogólnie dostępnych 
sanitariatów, kuchni turystycznej i suszarni odzieży w schronisku PTTK oraz 

rekonstrukcja historycznego budynku z 1906 r. na bazie budynku GOPR – 
Ośrodek Turystyki Górskiej - na Markowych Szczawinach”. 

 
[wymogi określa ogłoszenie o zamówieniu: III.2) WARUNKI UDZIAŁU, III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym 

wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, III.2.3) Zdolność techniczna: pkt  III.2.3.1.b) oraz 
III.2.3.5)] 

 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA 

ZAKRES 
WYKONYWANYCH 

CZYNNOŚCI 

INFORMACJA O 
PODSTAWIE DO 

DYSPONOWANIA 
OSOBAMI 

I. 
OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA BUDOWĄ LUB INNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI 

KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ, LUB INNE RÓWNOWAŻNE WYDANE NA PODSTAWIE UPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 
A POZWALAJĄCE NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA INWESTYCJI 

 
1. 
 

 
 
 

  

 

II. 

OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA BUDOWĄ LUB INNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I 

KANALIZACYJNYCH, LUB INNE RÓWNOWAŻNE WYDANE NA PODSTAWIE UPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW A 
POZWALAJĄCE NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA INWESTYCJI 

 
1. 
 

   

 

 
 
 

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

2. Uwaga : do powyższego oświadczenia należy  załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie 
ww. uprawnień, tj. właściwa decyzja o nadaniu uprawnień + zaświadczenie o członkostwie we 
właściwej izbie samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.). 

 
 

Miejscowość ................................................. data ....................................... 

 
 

................................................................... 
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania   

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do wniosku 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 Niniejszym oświadczamy, że wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, ponosimy 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia pn. „Prace 
budowlane i instalacyjne dla urządzenia ogólnie dostępnych sanitariatów, kuchni turystycznej i 
suszarni odzieży w schronisku PTTK oraz rekonstrukcja historycznego budynku z 1906 r. na bazie 
budynku GOPR – Ośrodek Turystyki Górskiej - na Markowych Szczawinach”. 
 
 
 Jednocześnie w oparciu o pkt VI.2.2) ogłoszenia o przetargu 
 
 
ustanawiamy pełnomocnika   ............................................................... 
      (imię, nazwisko) 

 
do: reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia/ 
reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia.* 
 

 
Firma – podmiot 

 

 
Firma – podmiot 

 
Firma – podmiot 

 
 
 
 

/pieczęć firmowa/ 

 
 
 
 

/pieczęć firmowa/ 

 
 
 
 

/pieczęć firmowa/ 
 
 
 

……………………………… 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

 
 
 

……………………………… 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

 
 
 

……………………………… 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania 
 
 
 

…………………………… 
/podpis/ 

 
 
 

…………………………… 
/podpis/ 

 
 
 

…………………………… 
/podpis/ 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 


