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Instrukcja dla Wykonawcy dotycząca sporządzenia wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji (Instrukcja) wraz z załącznikami: 

I. Żądane oświadczenia i ich forma 
1. Zaleca się, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w treści jako: „wniosek”) 

został złożony według formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji). Wykonawca załącza do wniosku aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

i kryteriów selekcji oraz niepodlegania wykluczeniu (załączniki nr 2 i 3 do Instrukcji). 
UWAGA: Jeżeli wykonawca chce otrzymać punkty w ramach kryterium selekcji, zalecane jest 

przedłożenie wraz z wnioskiem informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

wniosków (zgodnie ze wskazaniem w pkt. IV.1.6) ust. 3 Ogłoszenia).  

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

selekcji. 

2. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Dokument potwierdzający umocowanie do podpisania wniosku musi być dołączone 

do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę lub 

powszechnie dostępnych (np. informacja z KRS). 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

4. Wykonawca składa wniosek w oryginale. 

5. Wniosek musi być napisany w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) na maszynie 

do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

6. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. 

7. Zamawiający zaleca, by wszystkie strony wniosku (wraz z załącznikami do wniosku) były kolejno 

ponumerowane. 

8. Zamawiający zaleca, aby wniosek wraz z załącznikami był zestawiony w sposób 

uniemożliwiający jego samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 

uniemożliwiający zmianę jego zawartości bez widocznych śladów naruszenia (np. cały wniosek 

Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć wszystkie 

strony np. za pomocą zszywek lub zszywki, itp.). 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wniosku (w tym załącznikach do wniosku) muszą być 

parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) wniosek. Parafka 

(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z 

imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp wnioski składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od dnia 
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poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), 

jeśli Wykonawca w terminie składania wniosków zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

(uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia). 

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej (wewnętrznej) kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. 

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 

II. Miejsce oraz termin składania wniosków 
1. Wniosek wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie 

zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jego treści oraz zabezpieczającej 

jej nienaruszalność. 

2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według 

poniższego wzoru: 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………… 

oraz napis:                 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.:  

„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych 
rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum 

Wycinanki Polskiej” Znak sprawy: KDK/ZP/10/1/2017 

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem 

Wykonawcy. 

4. Wniosek należy złożyć do dnia 31 października 2017 r. do godz. 8.30 w siedzibie 

Zamawiającego, w recepcji.  

5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. 

6. Konsekwencje złożenia wniosku niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie wniosku jako 

zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania wniosków w terminie 

określonym w niniejszej instrukcji) ponosi Wykonawca. 

7. Wniosek złożony po terminie zostanie niezwłocznie zwrócony Wykonawcy. 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania wniosków, zmienić wniosek pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu przez 



 

 

   mob.: +48 516 411 217 
e-mail: biuro@tenders.com.pl 
  www: tenders.com.pl 

wykonawcę zmiany. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad jak składany wniosek, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 

„ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu wniosku 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmiany, zostaną dołączone do wniosku. 

9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania wniosków, wycofać wniosek pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu wniosku. 

Powiadomienie o wycofaniu wniosku musi być złożone według takich samych zasad jak składany 

wniosek, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy, wnioski wycofane nie będą otwierane. 

UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo 

osoby podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy. 

III. Poleganie na potencjale osób trzecich oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie 
1. W zakresie polegania na potencjale podmiotów trzecich należy zwrócić uwagę na następujące 

kwestie:  
1.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

1.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 

(należy wraz z wnioskiem złożyć wstępne oświadczenie w tym zakresie). 

1.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

1.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający uzna warunek udziału w 

postępowaniu (nie dotyczy kryterium selekcji) za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie 

wykaże spełnianie warunku lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne - 

łącznie wykażą spełnianie powyższego warunku lub Wykonawca/Wykonawcy występujący 

wspólnie, polegając na zasobach podmiotu/podmiotów udostępniającym/ch zasoby zdolności 

finansowej, łącznie wykaże/ą spełnianie warunku. 

Nie jest możliwe udostępnienie potencjału dotyczącego sytuacji finansowej celem uzyskania 

punktacji w ramach kryteriów selekcji (co nie wyklucza możliwości posiłkowania się potencjałem 

podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunku minimalnego). W przypadku, gdy 

Wykonawca - w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub przyznania 

punktów w zakresie kryteriów selekcji - powoła się na zdolność finansową podmiotów, o których 

mowa w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów 
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w punktacji w ramach kryteriów selekcji (nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za 

wykazany potencjał podmiotów trzecich).  

Nie jest dopuszczalne wykazywanie potencjału własnego (wykonawcy) w celu zdobycia punktów 

w kryterium selekcji, jeżeli wykonawca jednocześnie posiłkuje się potencjałem podmiotu 

trzeciego celem wykazania spełnienia warunku minimalnego.  

1.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 

podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

1.6 W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda dokumentów określających:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

1.7. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

(w formie tzw. konsorcjum) pod warunkiem, że ich wniosek spełniać będzie następujące 

wymagania: 

- Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, 

- wszelka korespondencja w postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 

- wypełniając formularz wniosku, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, 

w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika oraz 

wyraźnie zaznaczyć, że wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie. W przypadku 

wątpliwości, których rozstrzygnięcie będzie utrudnione, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

występuje samodzielnie. 

1.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1.3) 

Zdolność techniczna lub zawodowa ogłoszenia o zamówieniu, ppkt 1. (zdolność zawodowa w 

zakresie doświadczenia wykonawcy) uzna, iż warunek A. został spełniony, jeżeli przynajmniej 

jeden z wykonawców samodzielnie w całości wykaże spełnienie tego warunku (oba 

zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj) określonego w tym punkcie tiret pierwszy i 

przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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samodzielnie w całości wykaże spełnienie warunku (jeden projekt) określonego w tym 

punkcie w tiret drugi; W przypadku ALTERNATYWNEGO wykazania spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu Zamawiający iż warunek B. został spełniony, jeżeli przynajmniej jeden 

z Wykonawców samodzielnie w całości wykaże spełnienie tego warunku (oba zamówienia 

na opracowanie dokumentacji) określonego w tym punkcie tiret pierwszy i przynajmniej jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia samodzielnie w całości 
wykaże spełnienie warunku (oba zamówienia na roboty budowlane) określonego w tym punkcie 

tiret drugi, a także jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

samodzielnie w całości wykaże spełnienie warunku (jeden projekt) określonego w tym 

punkcie w tiret trzeci.  

1.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1.3) 

Zdolność techniczna lub zawodowa ogłoszenia o zamówieniu, ppkt 2. (zdolność zawodowa w 

zakresie potencjału kadrowego) uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli wykonawcy łącznie 
wykażą, że spełniają warunek udziału w postępowaniu.  

1.10. Postanowienia pkt. 1.8. oraz 1.9. stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym Wykonawca 

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w zakresie 

zdolności zawodowej polega na zasobach podmiotu trzeciego/podmiotów trzecich na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy PZP 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

IV. Zawartość wniosku 
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawiera: 

1) wypełniony Formularz zawierający dane wykonawcy (wzór stanowią załącznik nr 1 do 

Instrukcji); 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia publicznego do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie (jeśli dotyczy)
1
; 

3) oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów 

selekcji oraz niepodlegania wykluczeniu, (wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 do Instrukcji); 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy); 

UWAGA: Jeżeli wykonawca chce otrzymać punkty w ramach kryterium selekcji, zalecane jest 

przedłożenie wraz z wnioskiem informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

																																																													
1
 Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie 

pełnomocnika musi być podpisany w imieniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 

Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z wnioskiem. 

Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z wnioskiem w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  
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Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

wniosków (zgodnie ze wskazaniem w pkt. IV.1.6) ust. 3 Ogłoszenia).  

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

selekcji. W konsekwencji tego postanowienia, możliwe jest więc, aby na etapie oceny wniosków, 

Zamawiający zażądał od każdego wykonawcy dokumentów wskazanych w treści pkt III.5.1) 

ogłoszenia o zamówieniu tj.: 

1) wykazu robót budowlanych (zgodnie z wyborem wykonawcy – na wykonanie lub 

zaprojektowanie i wykonanie robót, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu) wykonanych 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 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, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty; 

2) wykazu usług (wyłącznie w przypadku, gdy w wykazie robót o którym mowa w pkt 1) powyżej, 

wykonawca wskazuje zamówienia które nie zostały zrealizowane w formule „zaprojektuj-

wybuduj”) projektowych, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, wykonanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; opracowaniu  

3) wykazu usług projektowych w których zakres wchodziło opracowanie projektu wykonawczego 

ekspozycji lub wystawy muzealnej zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, wykonanych 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
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wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

4) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami;  

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków;  

2. Dopuszczalne jest też, aby ww. oświadczenia / dokumenty wykonawca z własnej inicjatywy 

przedłożył wraz z wnioskiem.  

V. Uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń lub dokumentów 
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający dokona stosownej czynności zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający dokona stosownej czynności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4. Zamawiający wezwie wykonawców w szczególności (w celu potwierdzenia oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) do złożenia: 

1) Wykazu wykonanych w ciągu 5 lat robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 5 do 

Instrukcji), 

2) Wykazu wykonanych w ciągu 3 lat usług projektowych
2
 o ile wykonawca nie wykazuje 

spełnienia warunku zdolności zawodowej poprzez wykazanie zamówień w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” (wzór stanowi załącznik nr 5a do Instrukcji), 

3) Wykazu wykonanych w ciągu 3 lat usług wykonania projektów ekspozycji lub wystaw 

muzealnych (wzór stanowi załącznik nr 6 do Instrukcji), 

																																																													
2
 o ile wykonawca nie wykazuje spełnienia warunku zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy poprzez 

wykazanie zamówień w formule „zaprojektuj i wybuduj”; w takim przypadku usługi projektowe ujęte są w wykazie 

wskazanym w pkt. V. ust. 4. pkt 1). 
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4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków. 
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 

ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do Instrukcji).  
UWAGA:  

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej powinno być złożone przez każdego Wykonawcę 

wspólnie ubiegającego się o zamówienie.  

Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie dotyczące 

grupy kapitałowej razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przy czym 

zobligowany jest do poinformowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach stanu faktycznego 

(np. gdy po terminie złożenia wniosku przystąpi do jakiejkolwiek grupy kapitałowej) 

VI. Opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru 
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych, gdy liczba 
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 
określona w ogłoszeniu o zamówieniu (kryteria selekcji).  
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 wykonawców. Ocenie punktowej (kryteria 

selekcji) podlegać będzie jedynie zdolność finansowa wykonawców. 

2. Zasady przyznawania punktów w kryterium selekcji zostały opisane w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Przyznawanie punktów zostanie dokonane z poszanowaniem postanowień Instrukcji, 

szczególnie w zakresie wskazanym w pkt III. 1.4. Instrukcji. 

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów 

o kolejności decydować największa łączna wartość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytowa, nie większa niż 10 000 000 zł. W przypadku, gdy kilku wykonawców 

wykaże środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 10 000 000 zł lub większą, 

Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich tych wykonawców, 

z poszanowaniem postanowień pkt. IV.1.6) Ogłoszenia o zamówieniu. 
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Załącznik nr 1 do Instrukcji 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie 

na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej” 

  

Nazwa nadana postępowaniu  

oraz dane je identyfikujące 

„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie 

na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej” 

 

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: KDK/ZP/10/1/2017 

Publikacja w BZP w dniu 22.10.2017 r. pod nr: 605384-N-2017 

Nazwa i siedziba Zamawiającego oraz 

pełnomocnika działającego w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego  

Konstanciński Dom Kultury 
Mostowa 15, 05-510 Konstancin – Jeziorna 

NIP: 123-069-43-37, REGON: 001077625 

tel.:22 484 20 20 

e-mail: biuro@konstancińskidomkultury.pl  

http://bip.konstancinskidomkultury.pl 

 

Pełnomocnik Zamawiającego: 
Piotr Płaciszewski prowadzący działalność pod firmą TENDERS Piotr 

Płaciszewski 

e-mail: biuro@tenders.com.pl  

kdk@tenders.com.pl  

http://tenders.com.pl  

Nazwa Wykonawcy 

(lub pełnomocnika wykonawców, jeśli 

występują wspólnie) 

 

Firmy Wykonawców 

(wypełnić, gdy podmioty ubiegają się 

wspólnie o udzielenie zamówienia) 

 

Adres Wykonawcy 

(lub pełnomocnika wykonawców, jeśli 

wykonawcy występują wspólnie) 

 

REGON Wykonawcy 

(lub pełnomocnika wykonawców, jeśli 

wykonawcy występują wspólnie) 

 

Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy 

(lub pełnomocnika wykonawców, jeśli 

wykonawcy występują wspólnie) 

Wykonawca jest wpisany do KRS
3
 

 

																																																													
3
 Niepotrzebne skreślić.  
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Wykonawca jest wpisany do CEIDG 

Wykonawca jest osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej 

Status innego rodzaju (określić jaki) 

Osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy 

w niniejszym postępowaniu oraz do 

kontaktu z Zamawiającym w sprawie 

postępowania 

(imię, nazwisko, stanowisko) 

 

Telefon  

Faks  

e-mail  

 

Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _________ do ________ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.4)  

 

Wniosek niniejszy wraz z załącznikami składamy na _________ kolejno ponumerowanych 

stronach.  

 

Załącznikami do niniejszego Wniosku są:  

1. …….…………………………………………….………; 

2. …….…………………………………………….………;  

3. …….…………………………………………….………; 

 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 

 

  

																																																													
4
 o ile dotyczy; wnioski składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od dnia 

poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania wniosków zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (uzasadnienie 

dokonanego zastrzeżenia). 
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Załącznik nr 2 do Instrukcji 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczęć Wykonawcy lub pieczęci Wykonawców 

wspólnie występujących w postępowaniu 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji 

i adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej” nr 

sprawy: KDK/ZP/10/1/2017 prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury oświadczam, co 

następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP w dniu 22 października 2017 r.  

pod nr: 605384-N-2017. 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam kryteria selekcji określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu tj. zdolności finansowej, potwierdzonej informacją banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania wniosków.  

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 

 

 



 

 

   mob.: +48 516 411 217 
e-mail: biuro@tenders.com.pl 
  www: tenders.com.pl 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

(nazwa i adres podmiotu) 

 w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………….....… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie 

oświadczam, iż mam świadomość, że Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać mnie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że spełniam warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji 

i zobowiązuję się do udzielenia Zmawiającemu odpowiedzi oraz przedłożenia żądanych 

dokumentów, we wskazanym przeze niego terminie. 

 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 
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Załącznik nr 3 do Instrukcji 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczęć Wykonawcy lub pieczęci Wykonawców 

wspólnie występujących w postępowaniu 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji 

i adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej” nr 

sprawy: KDK/ZP/09/1/2017 prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY5 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

22 ustawy Pzp. Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia oświadczenia dotyczącego braku 

podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 

 

ALBO (poniższe wypełnić WYŁĄCZNIE w przypadku, gdy wobec wykonawcy lub 
któregokolwiek z wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu, 
zachodzą przesłanki dotyczące wykluczenia z postępowania) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz pkt 16-20 ustawy Pzp). 

																																																													
5
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia 

dotyczy każdego z Wykonawców; 
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie 

oświadczam, iż mam świadomość, że Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać mnie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegam wykluczeniu i zobowiązuję się do udzielenia Zmawiającemu 

odpowiedzi oraz przedłożenia żądanych dokumentów, we wskazanym przeze niego terminie. 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 
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Załącznik nr 4 do Instrukcji 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI 
OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 57 UST. 1 USTAWY 
PZP. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PKT 1, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCA MOŻE DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczęć Wykonawcy lub pieczęci Wykonawców 

wspólnie występujących w postępowaniu 
 

OŚWIADCZENIE 

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu 

ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej” nr sprawy: 

KDK/ZP/10/1/2017, dalej jako „Postępowanie”, w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo 

zamówień publicznych, oświadczamy, że: 

1. nie należymy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej* 

2. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, z wykonawcą/wykonawcami, którzy w tym 

postępowaniu złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu* 

3. należymy do grupy kapitałowej z wykonawcą/wykonawcami, którzy w tym postępowaniu 

złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i przedstawiamy/nie 

przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. * 

6
 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  

        (miejscowość) 

              ………………………………………… 

        (podpis) 

 

																																																													
6
 * niepotrzebne skreślić 

UWAGA: 
W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie, 

wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot. 

Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej skreśla pkt. 2 i 3 przedmiotowego oświadczenia. 
W takiej sytuacji niniejsze oświadczenie może być złożone razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. 
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Załącznik nr 5 do Instrukcji 
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT* ROBÓT BUDOWLANYCH 

(w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu) 
 
 

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

Pieczęć Wykonawcy lub pieczęci Wykonawców 
wspólnie występujących w postępowaniu 

 

L. p. Przedmiot zamówienia7 

Termin realizacji 
zamówienia 

 
[od dd/mm/rrrr 
do dd/mm/rrrr] 

Robota budowlana dotyczyła 
obiektu kubaturowego 

z wyłączeniem budynków 
jednorodzinnych 

TAK/NIE 
(wpisać odpowiednio) 

Robota budowlana 
dotyczyła budynku 
objętego ochroną 
konserwatorską 

TAK/NIE 
(wpisać odpowiednio) 

Wartość zamówienia 
(w ujęciu brutto, 
wyrażona w PLN) 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

  

 

     

 

 

 

 

     

*) jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  
        (miejscowość) 
                     ………………………………………… 

        (podpis)  

																																																													
7 należy m.in. określić, czy realizacja robót odbywała się w formule „zaprojektuj i wybuduj”; należy określić, czy zamówienie obejmowało swoim zakresem w szczególności remont / 
renowację / przebudowę / rewitalizację obiektu kubaturowego (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych) oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres prac w ramach każdego 
z zamówień musiał obejmować co najmniej: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty wykończeniowe oraz roboty związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, a także wykonanie 
dokumentacji projektowej; 
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Załącznik nr 5a do Instrukcji 
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 3 LAT* USŁUG PROJEKTOWYCH8 

(w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu) 
 
 

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

Pieczęć Wykonawcy lub pieczęci Wykonawców 
wspólnie występujących w postępowaniu 

 

L. p. Przedmiot zamówienia9 

Termin realizacji 
zamówienia 

 
[od dd/mm/rrrr 
do dd/mm/rrrr] 

Usługa 
dotyczyła obiektu 

kubaturowego (z wyłączeniem 
budynków jednorodzinnych) 

TAK/NIE (wpisać odpowiednio) 

Usługa dotyczyła 
budynku objętego 

ochroną 
konserwatorską 
TAK/NIE (wpisać 

odpowiednio) 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

  

 

    

 

 

 

 

    

*) jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  
        (miejscowość) 

              ………………………………………… 
        (podpis)  

																																																													
8 UWAGA: niniejszy wykaz jest składany wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca nie wykazuje spełnienia warunku zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy poprzez 
wykazanie zamówień w formule „zaprojektuj i wybuduj”; w takim przypadku usługi projektowe ujęte są w wykazie którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Instrukcji. 
9 polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej na remont / renowację / przebudowę / rewitalizację budynku obiektu kubaturowego (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych), 
w tym jednego budynku objętego ochroną konserwatorską 
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Załącznik nr 6 do Instrukcji 
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 3 LAT* USŁUG WYKONANIA PROJEKTÓW EKSPOZYCJI LUB WYSTAW MUZEALNYCH 

(w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu) 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczęć Wykonawcy lub pieczęci Wykonawców 

wspólnie występujących w postępowaniu 
 

L. p. Przedmiot zamówienia10 

Termin realizacji 
zamówienia 

[od dd/mm/rrrr 
do dd/mm/rrrr] 

Czy projekt zawierał rysunki techniczne 
stanowisk i eksponatów, ich rozmieszczenie 
w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, 

kolorystykę, specyfikację materiałową, 
projekty elementów multimedialnych 

stanowisk oraz wizualizacje 
TAK/NIE (wpisać odpowiednio) 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

*) jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie 

…………….……………….., dnia ………….……. r.  
        (miejscowość) 

              ………………………………………… 
        (podpis) 

																																																													
10 projekt w którego zakres wchodziło opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji lub wystawy muzealnej; projekt zawierać musiał rysunki techniczne stanowisk i eksponatów, ich 
rozmieszczenie w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, kolorystykę, specyfikację materiałową, projekty elementów multimedialnych stanowisk oraz wizualizacje. 


