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ZAŁĄCZNIK nr 1 

do Rozdziału II 

  
  
  
  
  

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)  

WYKAZ  
  

dostaw 
 

  

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do 

działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą” oświadczamy, że:   

a) wykonaliśmy *,  

b) podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołujemy się na zasadach określonych  

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonał *,   

  

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące 

zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:  

   

A) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY:  

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy   Nazwa i adres  

Zamawiającego.  

Miejsce wykonania 

zamówienia  

Informacje pozwalające 

na ocenę warunków  

określonych w pkt 

6.1.1.A Instrukcji dla  

Wykonawców   

Czas realizacji  

początek  

miesiąc rok  

koniec  

miesiąc rok  

1  2  3         4          5  
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B) DOŚWIADCZENIE PODMIOTÓW, NA ZASOBY KTÓRYCH POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA NA ZASADACH OKREŚLONYCH w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp:  

  

  

Nazwa i adres podmiotu  

wykazującego doświadczenie  

  

Nazwa i adres  

Zamawiającego.  

Miejsce wykonania 

zamówienia  

Informacje pozwalające 

na ocenę warunków  

określonych w pkt 6.1.1. 

Instrukcji dla  

Wykonawców   

Czas realizacji  

początek  

miesiąc rok  

koniec  

miesiąc rok  

1  2  3          4  5  

  

  

    

  

  

    

          

          

 W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na doświadczenie innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien złożyć również 

dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.4. Instrukcji dla Wykonawców.  

   

__________________ dnia __.__.2017 r.  

___________________________  

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  

* skreślić, jeżeli nie dotyczy.  



oznaczenie sprawy  256-16/IZ/43/D/PN 

  

  

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, 

dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  oświadczamy, że 

następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia oraz, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje, zgodnie z 

informacjami zawartymi w kolumnie 3 i doświadczenie wymagane w pkt 6.1.1 B Instrukcji dla Wykonawców.  

  

Nazwisko i imię   Funkcja  Opis kwalifikacji (w tym rodzaj i nr 

posiadanych uprawnień), 

potwierdzające wymagania określone  

w pkt 6.1.1 B. Instrukcji dla  

Wykonawców   

  

Podstawa dysponowania  
(np. umowa o pracę, umowa 

zlecenia, umowa o dzieło, umowa  

współpracy itp.)  

1  2  3  4  

    

  

    

UWAGA:   
W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.1 B Instrukcji dla Wykonawców, polega na potencjale kadrowym innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp winien w kolumnie „4” wpisać, „zasób innego podmiotu”.  W takim przypadku zobowiązany jest 

udowodnić, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oświadczenia i dokumenty zgodne z 

wymaganiami pkt. 7.6.4 Instrukcji dla Wykonawców.  

* skreślić, jeżeli nie dotyczy.  

__________________ dnia __.__.2017 r.                                                                       ______________________________  

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  

ZAŁĄCZNIK nr 2   

do Rozdziału II   

  
  
  
  

( pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )   

  

POTENCJAŁ KADROWY 
  

  



oznaczenie sprawy256-16/IZ/43/D/PN    

  

ZAŁĄCZNIK nr 3 

do Rozdziału II  

  

  

  
  
  
  

(pieczęć Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE o 

przynależności do grupy kapitałowej  

  

  

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie 

do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego 

Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,  

MY NIŻEJ PODPISANI   

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________,  

działając w imieniu i na rzecz  

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________,   

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)  

oświadczamy, że:  

a) nie należymy do grupy kapitałowej;*  

b) należymy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedstawiamy w załączeniu listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.5.1 

Instrukcji dla Wykonawców.*  

  

*skreślić, jeżeli nie dotyczy  

  

  

________________ dnia __. __.2017 r.  

_______________________________  

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)  

  


