
Znak postępowania: 2/IV/2018                                                                              Zał. NR 2 
 

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa 
publiczno- prywatnego 

 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY (PODMIOT PUBLICZNY):  
 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie  
ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 
Tel.: +48 12 616 74 16 
Faks: +48 12 616 74 17 
 
2. WYKONAWCA/WYKONAWCY (PARTNER PRYWATNY) 1: 

 

Nazwa wykonawcy  ................................................................................................................ .  

Adres wykonawcy  .................................................................................................................. .  

Tel./faks/e-mail  ...................................................................................................................... .  
 

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego 
na realizację przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV 

W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO” realizowanego na podst. 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1834) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., „PZP”) 

 

JA/MY NI ŻEJ PODPISANY/NA/NI   
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) oraz siedziba wykonawcy; w przypadku składania wniosku przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać 

nazwy(firmy) i siedziby wszystkich wykonawców) 
 

                                            
1 Powielić w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



WYRAŻAJĄC CHĘĆ UDZIAŁU W NINIEJSZYM POST ĘPOWANIU SKŁADAM/Y 
PRZEDMIOTOWY WNIOSEK. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu, Opisem Potrzeb 
i Wymagań Podmiotu Publicznego, formularzem wniosku o dopuszczenie do udziału w 
przedmiotowym postępowaniu oraz pozostałymi załącznikami do Ogłoszenia 
umieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w Ogłoszeniu 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania, a także ewentualnymi wyjaśnieniami treści Ogłoszenia o zamówieniu 
przekazanymi przez Zamawiającego. 

2. Jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy2, że 
uprawnionym do reprezentowania konsorcjum jest: 
_____________________________________________________ 

3. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na  

imię i nazwisko: ___________________________________________________________  

adres: ___________________________________________________________________ 

tel. ___________________  fax __________________  

e-mail: __________________________________ 

4. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania. W załączeniu do niniejszego Wniosku wykonawca 
przedstawia uzasadnienie dla powyższego zastrzeżenia.  

5. Do niniejszego wniosku załączamy: 

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a. dla wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia, 

b. dla wszystkich wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

c. dla podmiotów trzecich jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych 
podmiotów zgodnie z art. 22a PZP. 

2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych 
podmiotów zgodnie z art. 22a PZP); 

3. Dokumenty wykazujące umocowanie osób działających w imieniu 
wykonawcy/wykonawców (lub podmiotów trzecich). 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

_____________________________________ 

(podpis wykonawcy/wykonawców3/pełnomocnika) 

                                            
2 Uzupełnić w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpis składa pełnomocnik 
lub wszyscy wykonawcy łącznie. 


