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Sprawa nr 12/2010/EEZP/AP 

 
 
 

( W z ó r ) 

 
 

Wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publ icznego 
 

 
 
 

 
w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: 

 
 
 
 
 

Dostawy części zamiennych do podwieszanej kolejki spalinowej  
firmy SCHARF ciągniki DZ  

dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
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Wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publ icznego 
 
 
 

…………………….., dnia ........................ 
              miejscowość 
 
Wykonawca: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy: 
 
…………………........................................................................................................................... 
 
Dokładny adres siedziby Wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 

 
  Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum: 
 
NIP ……………………..........................  REGON ………………........................................... 
 
Konto bankowe:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ………………………………..            nr telefaksu ……………………………….. 
 
e-mail: ………………………………..       adres internetowy:   ……………………………… 

 
 
 
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A. 
   43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
 
 Niniejszym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 12/2010/EEZP/AP, prowadzonego w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem na:  
   
 

Dostawy części zamiennych do podwieszanej kolejki spalinowej firmy SCHARF  
ciągniki DZ dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
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I. DOKUMENTY I O ŚWIADCZENIA, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU   

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przedstawiamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw części zamiennych do podwieszanych 
kolejek spalinowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane  lub są 
wykonywane naleŜycie. Wymagane jest wykazanie naleŜytej realizacji dostaw na łączną 
wartość brutto  minimum 2 000 000,00 zł. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do wzoru 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

 

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku  
nr 1 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

 

2.  Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie  
z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega 
badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego   
wykazania się przez Wykonawcę  osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat 
obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,  
w wysokości nie mniejszej niŜ: 2 000 000,00 zł 

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności 
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego powyŜej. 

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez 
biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złoŜenia stosownego 
oświadczenia. 

JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku. 
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II. DOKUMENTY I O ŚWIADCZENIA, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW  DO 
WYKLUCZENIA ICH Z POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
- w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.  

 

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz  
ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

1. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 
ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem w załączniku nr 1 do wzoru 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).  

2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, Ŝe Wykonawca  
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. (zgodnie z wzorem w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu). 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem w załączniku 
nr 1 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).  

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca 
nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  
lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu.  

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. 

B.  JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca 
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składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. 

C. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1. sekcji II. A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2. w sekcji II.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

D.  Dokumenty, o których mowa w sekcji II.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w sekcji II.C  
ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

E.  JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji II.C.  
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji II.D stosuje się 
odpowiednio. PowyŜszy dokument (oświadczenie) musi być złoŜony w formie oryginału 
wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 
W przypadku składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez osoby,  
które wg Krajowego Rejestru Sądowego nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  
– naleŜy do Wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwa. 
 
 
 
 
 

    ………………............................……..................................…..  
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  –   Oświadczenia Wykonawcy (wzór) 

Załącznik nr 2  –   Wykaz dostaw (wzór) 
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załącznik nr 1 
do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 
( w z ó r ) 

..................................................... 
pieczęć firmowa Wykonawcy 

…………………….., dnia ........................ 
             miejscowość 

 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji  

z ogłoszeniem na „Dostawy części zamiennych do podwieszanej kolejki spalinowej 
firmy SCHARF ciągniki DZ dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”  -  sprawa nr 12/2010/EEZP/AP. 

 
 
1. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  

pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  

pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  
a gdy nie dotyczy - naleŜy skreślić cały pkt 3) 

 
4. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców /* 
lub 

Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować z udziałem   podwykonawców /* 
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/* 
 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
       */ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 

5. Oświadczamy, Ŝe nie będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale  
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /* 
lub 

Oświadczamy, Ŝe będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.  

W związku z powyŜszym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:  

……………………………………………………………………………………..………  
(naleŜy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiającego pisemne zobowiązanie) 

……………………………………………………………………………………..……… 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr ………. do oferty. /* 
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6. Oświadczamy, Ŝe wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zawiera 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, Ŝe wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*  

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do koperty  
wewnętrznej:  

− …………………………………………………………………………………….……/* 

− …………………………………………………………………………………….……/* 

− …………………………………………………………………………………….……/* 

 

Informujemy, Ŝe o udzielenie zamówienia ubiegamy się:  

sami* / wspólnie i przedstawiamy dokument ustanawiający pełnomocnika do  
 reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*/. 

 

 /* niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 
 
 
 
 
 

....................……............................................  
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 2 
do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 
 ( w z ó r ) 

 
………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
……………………, dnia……………… 

              (miejscowość) 
 

WYKAZ DOSTAW   
 
w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Dostawy części  
zamiennych do podwieszanej kolejki spalinowej firmy SCHARF ciągniki DZ  
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” -  sprawa 
nr 12/2010/EEZP/AP. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
brutto  

zamówienia 
 

 [zł] 

Termin realizacji 
 

 [od dzień/miesiąc/rok  
do dzień/miesiąc/rok] 

Odbiorca 
 

[pełna nazwa i adres 
Zamawiającego będącego 

stroną umowy] 

Nr załącznika* 
do WYKAZU 

DOSTAW 
w postaci dokumentu 

potwierdzającego 
naleŜyte wykonanie 

zamówienia 
 [np. .referencje] 

1 2 3 4 5 6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

*  dla kaŜdej pozycji WYKAZU DOSTAW naleŜy przedłoŜyć dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie lub 
wykonywanie zamówienia. 

 
 

 
 

             .……………………………………………………. 
                                                                          (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

  
 


