ZAŁĄCZNIK NR 2 DO IWZ
WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NA
USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH OPBMR III
PRZETARG NR 1574/WZ/20
ja (my) niżej podpisany(i) składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu zgodnie
z warunkami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia:
Dane Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………..………………….……..…………………………………………………………….…..
ul. ……………………………………………………………………………………………….……..
kod ……….……………., miasto …………………….…… kraj .………….………………..………
Dane do korespondencji:
ul. …………………………………………………………………….………………………………..
kod ……….……………., miasto …………………….…… kraj .…………...………………………
nr telefonu: ………………………………… nr faksu: …………..………………………….……….

@
Adres e-mail do bezpośredniego kontaktu (proszę wypełnić drukowanymi literami):
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych
Wykonawców:
Dane Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………...………………….……..………..
ul. ………………………………………………………………………………….…………………..
kod ……….……………., miasto …………………….…… kraj .………….……..…………………
Dane Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………..…………………………………………………………….…………….……..………..
ul. ………………………………………………………………………………………….…………..
kod ……….……………., miasto …………………….…… kraj .……..…….………………………

1.

OŚWIADCZAM(Y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią Istotnych Warunków Zamówienia
(IWZ) i uznaję(emy) się za związanych określonymi w nim postanowieniami.

2.

OŚWIADCZAM(Y), że spełniam(y) warunki udziału w przetargu o udzielenie zamówienia,
o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1 – 2 IWZ, dotyczące:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

3.

OŚWIADCZAM(Y), że przyjmuję(emy) do wiadomości informacje zawarte w Rozdziale
XIX IWZ oraz wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich(naszych) danych osobowych na
potrzeby udzielenia niniejszego zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy.

4.

Pełnomocnikiem Wykonawców uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do złożenia oferty i zawarcia
umowy na realizację usługi zniszczenia środków bojowych OPBMR jest:
……………………………………………………………………………………………......…
………………………………………………………..……………………………………......*
*dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5.

W załączeniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu przedkładam(y) komplet
nw. dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI IWZ:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

……............................................................................
………………………………………………………………
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………….
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu na
USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH OPBMR III
PRZETARG NR 1574/WZ/20

1. OŚWIADCZAM(Y), że dysponuję(emy) następującym
transportowym* umożliwiającym realizację zamówienia:

sprzętem

przeładunkowym

lub

*niepotrzebne skreślić

Nazwa sprzętu
transportowego/przeładunkowego

Ilość sprzętu
transportowego/przeładunkowego

1

2

2. OŚWIADCZAM(Y), że:
a) sprzęt wskazany w wykazie jest w pełni sprawny i posiada stosowne badania techniczne*,
*Punkt nie dotyczy Wykonawcy, który powierza podwykonawstwo w zakresie załadunku lub transportu.

b) Pojazd/y wskazany/e w wykazie posiada/ją aktualne świadectwo/a dopuszczenia pojazdów
do przewozu towarów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2020 r. poz. 154 z późn. zm.) *,
*Punkt nie dotyczy Wykonawcy, który powierza podwykonawstwo w zakresie transportu.

c) posiadam(y) wykwalifikowany personel uprawniony do przewozu towarów niebezpiecznych
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. 2020 r. poz. 154 z późn. zm.), tj. posiadający ważne zaświadczenia ADR wydane na
podstawie ww. ustawy.
*Punkt nie dotyczy Wykonawcy, który powierza podwykonawstwo w zakresie transportu.

3. ZAŁĄCZAM(Y) aktualne świadectwo/a dopuszczenia wskazanego/ych w wykazie pojazdu/ów do
przewozu towarów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2020 r. poz. 154 z późn. zm.).
*Punkt nie dotyczy Wykonawcy, który powierza podwykonawstwo w zakresie transportu.

4. OŚWIADCZAM(Y), że będę (będziemy) dysponował(li) następującym sprzętem przeładunkowym
lub transportowym* podwykonawcy, firmy …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
umożliwiającym realizację zamówienia.
*niepotrzebne skreślić

5. ZAŁĄCZAM(Y) pisemne oświadczenie podwykonawcy o udostępnieniu sprzętu przeładunkowego
lub transportowego* niezbędnego do realizacji zamówienia w zakresie załadunku lub transportu,
wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 pkt 4 IWZ,
stanowiące załącznik 1A**.
*niepotrzebne skreślić
**dotyczy Wykonawcy, który będzie korzystał z podwykonawstwa w zakresie załadunku lub transportu. Punkt nie
dotyczy Wykonawcy, który nie powierza podwykonawstwa w zakresie załadunku i transportu.

6. OŚWIADCZAM(Y), że dysponuję(emy) następującą linią technologiczną i infrastrukturą,
umożliwiającymi realizację zamówienia (podać krótki opis i miejsce zlokalizowania linii
technologicznej):

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

…………………………………………………………………
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1A
DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NA
USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH OPBMR III
PRZETARG NR 1574/WZ/20
ja (my) niżej podpisany(i):
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………..………………….……..…………………………………………………………….…..
ul. ………………………………………………………………………………………………………
kod ……….……………., miasto ……………………….…… kraj .………….………………………
1. OŚWIADCZAM(Y), że dysponuję(emy) i zobowiązuję(emy) się udostępnić firmie
……………………………………………………………………………………………………….
następujący sprzęt przeładunkowy lub transportowy na cały okres realizacji zamówienia:
Nazwa pojazdu transportowego/
sprzętu przeładunkowego

Ilość pojazdów transportowych/
sprzętu przeładunkowego

1

2

2. OŚWIADCZAM(Y), że:
a) sprzęt wskazany w wykazie jest w pełni sprawny i posiada stosowne badania techniczne,
b) pojazd/y wskazany/e w wykazie posiada/ją aktualne świadectwo/a dopuszczenia pojazdów do
przewozu towarów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2020 r. poz. 154 z późn. zm.),
c) posiadam(y) wykwalifikowany personel uprawniony do przewozu towarów niebezpiecznych
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. 2020 r. poz. 154 z późn. zm.), tj. posiadający ważne zaświadczenia ADR wydane na
podstawie ww. ustawy.
3. ZAŁĄCZAM(Y) aktualne świadectwo/a dopuszczenia wskazanego/ych w wykazie pojazdu/ów do
przewozu towarów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2020 r. poz. 154 z późn. zm.)

…………………………………………………………………
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania podwykonawcy

…………………………………….
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu na
USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH OPBMR III
PRZETARG NR 1574/WZ/20

OŚWIADCZAM(Y), że w stosunku do mnie (nas) brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

…………………………………………………………………
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

