

Strona 13 z 13
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

I. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO :
	
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie” sformułowanych w treści ogłoszenia o zamówienie opublikowanym w BZP:
Numer ogłoszenia: 15050 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

Do wniosku o dopuszczenie do udziału (Załącznik Nr 1) w postępowaniu przetargowym muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty lub (w przypadku dokumentów) poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie:
1)	pełnomocnictwo do reprezentowania o ile wniosek składa pełnomocnik,
2)	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2),
3)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3),
4)	w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału określonego w pkt. III.3.2) ogłoszenia w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedkłada: 
wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik Nr 4), 

Dowodami, o których mowa powyżej są:
	poświadczenie;

inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt powyżej (uzasadnienie należy dołączyć do wniosku).
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Zamawiający informuje, iż w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane w sposób należyty lub nie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
5)	w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału określonego w pkt. III.3.4) ogłoszenia w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedkłada: 
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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia uprawnienia budowlane o których mowa w sekcji III.3.4) ogłoszenia o zamówieniu lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik Nr 5),
6)	w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału określonego w pkt. III.3.5) ogłoszenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca przedkłada: 
	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy Nie wymaga się od wykonawców fizycznego posiadania konkretnych środków finansowych, a jedynie dysponowania takim potencjałem finansowym, który umożliwiałby temu wykonawcy i uprawdopodabniał wykonanie przez tego wykonawcę danego zamówienia. Ocena sytuacji finansowej tego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się m.in. w oparciu o informację z banku, potwierdzającą posiadanie wymaganych środków finansowych lub jego zdolność kredytową. Informacja banku nie ma ustalonego, określonego wzorca, a jej niezbędną cechą jest wyłącznie potwierdzenie posiadania wymaganych przez Zamawiającego środków finansowych lub zdolności kredytowej.

	, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna za spełniająca wymagania polisę, jeżeli:
	została opłacona, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty polisy (potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego), polisy których termin płatności został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat których termin płatności został oznaczony przed terminem składania ofert,

swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy), a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia i opis wykupionych dodatkowych klauzul;
opiewa na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia).
7)	lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 6), 
8)	aktualny odpis samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie dokumentów.
	 z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
9)	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;
10)	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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;
11)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4- 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
12)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


II. ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O DOPUSCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :






(pieczęć wykonawcy)

Załacznik nr 1 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie
ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa

W N I O S E K O DOPUSZCZENIE 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014 

do udziału w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu ograniczonego w postępowaniu pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie” 
Dane dotyczące Wykonawcy składającego wniosek:
Nazwa firmy...............................................................................................................................................................................
Kod, miejscowość, województwo, powiat ...............................................................................................................................
ulica, nr domu..........................................................................................................................................................................
NIP...................................................... REGON.........................................................................................................................
FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...................................:
Osoba wyznaczona do kontaktów …………………………………………………………….……. Telefon kontaktowy …………………………………

	WNIOSEK niniejszy składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
	OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. poniżej wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:.................................................................................................................................................................. 
Do niniejszego wniosku przedkładamy poniższe dokumenty potwierdzające warunki udziału sformułowane w przedmiotowym postępowaniu: 

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..


...................................., ......................... 2014 r.  	..................................................................................
 (miejscowość)                                             ( data)                                                     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy





(pieczęć wykonawcy)
Załacznik nr 2 




OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie” 


…………………………………………………………………………………………………..
(należy wpisać nazwę wykonawcy)
oświadczam, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  tzn.:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy.



...................................., ......................... 2014 r.  	………….................................................................................
 (miejscowość)                                       ( data)                                                                             	 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy)















(pieczęć wykonawcy)
Załacznik nr 3 




OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie” 




…………………………………………………………………………………………………..
(należy wpisać nazwę wykonawcy)
Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.













...................................., ......................... 2014 r.  ..................................................................................
 (miejscowość)              	( data)                       	 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy)









(pieczęć wykonawcy)
Załacznik nr 4 


WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014 

l.p.
Nazwa Zamawiającego
 i ew. adres
telefon
Opis i miejsce wykonywania zadania
Wartość zamówienia
(brutto)
Czas realizacji (data rozpoczęcia-data zakończenia)
1
2
3
4
5







































Do powyższego wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.).







...................................., ......................... 2014 r.       	..................................................................................
                                   (miejscowość)                                       ( data)                                                                                   		 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy)




(pieczęć wykonawcy)
Załacznik nr 5 

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014 

Lp.
Nazwisko i imię
Proponowana funkcja
w realizacji zamówienia
Specjalność i zakres uprawnień

Posiadane uprawnienia:
oznaczenie organu wydającego,  
nr uprawnień, data uzyskania uprawnień
(dd-mm-rrrr)
Doświadczenie zawodowe osoby

/wskazanie  kontraktu w jakim uczestniczył/

Doświadczenie zawodowe osoby

/wskazanie  okresu w jakim realizowany był kontrakt o którym mowa w kol. 6
Informacja o
podstawie
dysponowania
tymi osobami Należy wpisać - Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy lub Osoba oddana do dyspozycji przez inny podmiot. O tym, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozstrzyga więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą a tymi osobami (osobą). W przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. 

	
	
	
	
	
	
	
	



Kierownik Budowy







Projektant







Kierownik Robót w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,


-
-



Kierownik Robót w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 



-
-


Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie”  Oświadczam, że  dysponuję osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane. (podstawa prawna – art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

...................................., ......................... 2014 r.  		..................................................................................
                                  (miejscowość)                                       ( data)                                                                                   		 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy)



(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 6 

	
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*.

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie” zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) 

składamy listę podmiotów*, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1.


2.


3.


…..






.......................................
           (miejscowość, data)         
..................................................................
                   								             podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 


file_0.wmf
 



informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.




.......................................
           (miejscowość, data)         
..................................................................
               									   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
należy wypełnić pkt. 1 lub tylko pkt. 2


INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ) zwaną dalej w treści specyfikacji „ustawą”. 
	Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla postępowań o wartości poniżej progu wynikającego z art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro dla robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1336/2013  z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).

WARUNKI ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które to pełnomocnictwo należy załączyć do niniejszego wniosku. W takim wypadku w formularzu „WNIOSEK” swoje dane wpisuje pełnomocnik. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o dopuszczenie w postępowaniu należy składać do dnia 28.01.2014 r. do godz. 1100 w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.
Wnioski o dopuszczenie w postępowaniu złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) w siedzibie zamawiającego oraz oznakować następująco:
	nazwą i adresem Zamawiającego;
	nazwą i adresem Wykonawcy
	tytułem i numerem zamówienia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie”  SPRAWA WSA-ZP-01/2014 - NIE OTWIERAĆ PRZED 28.01.2014 r godz. 1100.


4.  SPOSÓB PREZENTACJI WNIOSKU
Dokumenty składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. (np. zszyte)
Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania uczestnika.
Formularze zamieszczone w niniejszym dokumencie są przykładowe i dopuszcza się ich modyfikacje w zakresie układu graficznego, lecz muszą one prezentować wszystkie niezbędne dane wymagane w ogłoszeniu.
Zapisane strony wniosku o dopuszczenie zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać na stronie tytułowej wniosku.
W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (Dz. U. z 2003r nr 153 poz. 1503 z poz. zm.) i dołączone odrębnie do wniosku, lecz w tym samym opakowaniu co wniosek.

5.	FORMA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
	Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia.
Dokumenty (w tym oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz  z tłumaczeniem na język polski - oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.	PODPISY
Wniosek o dopuszczenie oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą:
	podpisać druk WNIOSEK,
podpisać załączniki,
podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.
	Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
	W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

7. DOKUMENTY DODATKOWE, JEŻELI KILKA PODMIOTÓW SKŁADA WSPÓLNIE WNIOSEK
W przypadku złożenia przez wykonawców wniosku o dopuszczenie, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa musi być załączony do wniosku.
	Załączany do wniosku oryginał pełnomocnictwa powinien zawierać w szczególności wskazanie: 
	postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
	Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 

Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych wzorach muszą być podpisane przez pełnomocnika. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do wniosku  muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez pełnomocnika.
	Formularz wniosku składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców, pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających wniosek o dopuszczenie z zaznaczeniem pełnomocnika.
Składając wniosek o dopuszczenie, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców występujących wspólnie, a nie pełnomocnika. 

8. DYSPONOWANIE POTENCJAŁEM INNYCH PODMIOTÓW 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy (odpowiednio) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 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 wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona (-y) notarialnie. 
	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przez Wykonawcę w zakresie ww. innego podmiotu w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem, że wskazany przez wykonawcę nowy inny podmiot wykaże spełnianie warunków udziału w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy inny podmiot.

