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

................... dnia……………… 2012 roku

(pieczęć firmowa – adresowa wykonawcy)

WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

DANE WYKONAWCY
1. Pełna nazwa wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................…………….
2. Adres (siedziba):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ulica, miejscowość, województwo, powiat)
3. Adres do korespondencji:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(wypełnić jeŜeli adres jest inny niŜ siedziby)
4. REGON: ..............................................................................................
5. NIP: ..................................................................................................…
6. Telefon (wraz z numerem kierunkowym): ...........................................
7. Fax (wraz z numerem kierunkowym): .................................................
8. e-mail: ..................................................................................................
PRZEDMIOT WNIOSKU
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

na wykonanie zamówienia:
„Zaprojektowanie, wykonanie i montaŜ zespołu odbojnic dwufunkcyjnych
na NabrzeŜu Koszalińskim”

Znak sprawy:

WYKAZ
dokumentów i oświadczeń załączonych
do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym

Lp.
1

2

3

Nazwa dokumentu
(oświadczenia)
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku przesłanek o których mowa w art. 24
ust. 1 i 2 ustawy.
Wykaz wykonanych inwestycji polegających
na wykonaniu i montaŜu zespołu odbojnic
dwufunkcyjnych
(odbojowych
i
kinetycznych)
Wykaz osób wykonujących przedmiot
zamówienia

Strona wniosku

Wniosek wraz z załącznikami zawiera łącznie ........................ ponumerowanych stron.

….……..…........................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć
imienna i podpis upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wraz z wnioskiem wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa w formie
oryginału oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do WNIOSKU.
2. Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia zawierających co najmniej jedną podobną inwestycję polegającą na montaŜu
innowacyjnych odbojnic interaktywnych o podwójnej funkcji (odbojowej i kinetycznej) w porcie lub
przystani morskiej o wartości łącznej co najmniej 1.200.000,00 PLN, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do WNIOSKU.
3. Wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnego do wykonania zamówienia
oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 3 do WNIOSKU.
4. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenia,
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych 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 – wystawioną 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 – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

8. Aktualna polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ
5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
9. Dokumentacja wykazująca średnioroczny przychód ze sprzedaŜy towarów i usług w wysokości nie
mniejszej niŜ 1.000.000,00 PLN w okresie ostatnich trzech lat obrotowych.

Załącznik nr 1 do wniosku

Znak sprawy:

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

................ dnia ................. roku

(pieczęć firmowa – adresowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Oświadczam, Ŝe:
1)

Posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

2)

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.
3)

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)

Nie mają do mnie zastosowania przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

………...........................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć
imienna i podpis upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 2 do wniosku

Znak sprawy:

................ dnia ................. roku

WYKAZ
wykonanych w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania robót budowlanych

Lp.

Przedmiot (szczegółowy
opis)

Data
wykonania

Miejsce
wykonania

Wartość w
złotych

Nazwa załączonego
dokumentu stanowiącego
potwierdzenie jego
wykonania

…………………...........................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć
imienna i podpis upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 3 do wniosku

Znak sprawy:

................ dnia ................. roku

WYKAZ
Osób wykonujących przedmiot zamówienia

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie Wykształcenie
kluczowe dla
przedmiotu
zamówienia

Zakres powierzonych
czynności

…………………...........................................................
.........
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć
imienna i podpis upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający informuje, iŜ na etapie realizacji postępowania nie dopuszcza podwykonawstwa.
2. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku , gdy kilku Wykonawców
uzyska jednakową liczbę punktów o kolejności zadecyduje łączna wartość brutto wszystkich
udokumentowanych inwestycji spełniających wymagania Zamawiającego. W razie zgłoszenia się
wykonawcy nie spełniającego warunku podstawowego (wykonanie jednej podobnej inwestycji), jego
wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Ocena punktowa ww. warunku: Klasyfikacja Wykonawców

przeprowadzona zostanie na podstawie uzyskanej liczby punktów „I”; gdzie: „I” - ilość punktów za
kaŜdą podobną inwestycję polegającą na wykonaniu i montaŜu zespołu odbojnic dwufunkcyjnych
(odbojowych i kinetycznych, zwanych dalej „interaktywnymi”) powyŜej jednej inwestycji - za kaŜdą
taką inwestycję podobną powyŜej jednej Wykonawca otrzyma jeden punkt. Wymaga się spełnienia
warunku podstawowego, tj. wykonanie choćby jednej podobnej inwestycji.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pod nazwą: „Zaprojektowanie, wykonanie i
montaŜ zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na NabrzeŜu Koszalińskim”.

Zaprojektowanie, wykonanie i montaŜ zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na NabrzeŜu
Koszalińskim:
1) na odcinku – 145 m,
2) kaŜda odbojnica musi być dostosowana dla jednostek pływających o długości od 12 do 100 m,
3) odległość między odbojnicami – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
KaŜda interaktywna odbojnica musi cechować się innowacyjnością i funkcjonować w ten sposób, by
generowana przez cumującą jednostkę pływającą energia kinetyczna przejmowana była przez daną
odbojnicę, zapobiegając tym samym jej przenoszeniu na nabrzeŜe. Dana odbojnica ma być zatem
przetwornikiem energii, który będzie przejmował energię, a następnie ją przetwarzał w taki sposób, by
moŜliwe było generowanie przez jej pracę dodatkowego prądu o wartości w przedziale co najmniej
10-20 kWh, który będzie mógł zostać wykorzystany przykładowo do oświetlenia nabrzeŜy.
Przetwornik taki powinien składać się ze specjalnych elementów spręŜystych, przekładni i
mechanicznych akumulatorów wirnikowych. Skutkiem działania odbojnicy interaktywnej podczas
przekazania energii wytworzonej przez cumującą jednostkę pływającą ma być wyeliminowanie
zamiany tej energii na pracę powodującą zniszczenie – zarówno nabrzeŜa, jak i danej jednostki.
Zastosowanie takich odbojnic ma prowadzić do:

-

zamiany energii kinetycznej przed procesem zderzenia i po jego zakończeniu, co znacznie
wpłynie na bezpieczeństwo Ŝeglugi i prowadzić będzie do wytwarzania energii;

-

skrócenia czasu wytracania prędkości przez cumującą jednostkę pływającą;

-

skrócenia czasu cumowania;

-

eliminacji procesu przekształcania energii na pracę prowadzącą do niszczenia jednostki lub
nabrzeŜa w wyniku zderzenia.

Odbojnica powinna być wykonana ze stali i w taki sposób, by bez komplikacji moŜliwe było dostanie
się do układu znajdującego się w odbojnicy, np. podczas przeglądów okresowych.
Odbojnica musi być przytwierdzona do nabrzeŜa poprzez wmontowanie elementów konstrukcyjnych
w betonie.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA NINIEJSZEGO WNIOSKU

1. Wniosek naleŜy wypełnić w sposób czytelny pismem trwałym.
2. Wniosek (oświadczenia oraz dokumenty) powinny być podpisane przez umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy, upowaŜnionego (upowaŜnionych) do podejmowania
zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. W
przypadku podpisywania wniosku (dokumentów, oświadczeń itd.) przez ustanowionego pełnomocnika
stosowne pełnomocnictwo dla zachowania waŜności złoŜonego wniosku winno być dołączone do
wniosku.
3. Dokumenty załączone do wniosku będące kserokopią wykonawca (pełnomocnik) opatrzy zapisem
„za zgodność z oryginałem” lub „stwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisze własnoręcznym
czytelnym podpisem lub opatrzy pieczęcią imienną i podpisem.
4. Wypełniony wniosek naleŜy złoŜyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego w
miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
5. Opakowanie wierzchnie winno być opatrzone nazwą i adresem wykonawcy oraz adnotacją:

WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
„Zaprojektowanie, wykonanie i montaŜ zespołu odbojnic dwufunkcyjnych
na NabrzeŜu Koszalińskim”
Numer sprawy

