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(Zestaw 13) 
 
1. Dotyczy Załącznika nr 1 - prosimy potwierdzić, że Oferent (w przypadku składania 

oferty przez Konsorcjum firm) spełni wymagania Zamawiającego wpisując w tabeli 
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY wszystkie firmy wchodzące w skład Konsorcjum 
wraz z wymaganymi danymi oraz podpisując ten załącznik przez pełnomocnika 
Konsorcjum (Lidera Konsorcjum) legitymującego się stosownym pełnomocnictwem, 
którego zakres umożliwia dokonanie powyższej czynności. 

 
Zamawiający potwierdza, że Oferent spełni wymagania wpisując w tabeli DANE 
DOTYCZĄCE WYKONAWCY wszystkie firmy wchodzące w skład Konsorcjum wraz z 
wymaganymi danymi oraz podpisując ten załącznik przez pełnomocnika Konsorcjum 
(Lidera Konsorcjum) legitymującego się stosownym pełnomocnictwem 
 
2. Dotyczy Załącznika nr 2 prosimy potwierdzić, że Oferent (w przypadku składania oferty 

przez Konsorcjum firm) spełni wymagania Zamawiającego przygotowując ten 
Załącznik dla każdego członka Konsorcjum oddzielnie oraz podpisując ten 
załącznik przez osobę upoważnioną do podpisania oferty w imieniu tego członka 
Konsorcjum. 

 
Zmawiający potwierdza, że Oferent spełni wymagania przygotowując Załącznik nr 2 dla 
każdego członka Konsorcjum oddzielnie oraz podpisując go przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty w imieniu tego członka Konsorcjum. 
 
3. Dotyczy Załączników nr 3, 4, 5, 6, 7, 11 - prosimy potwierdzić, że Oferent (w przypadku 

składania oferty przez Konsorcjum firm) spełni wymagania Zamawiającego 
wpisując w tabeli WYKONAWCA wszystkie firmy wchodzące w skład Konsorcjum, 
natomiast w tabeli PODPIS(Y) w kolumnie drugiej wpisując nazwy wszystkich firm 
wchodzących w skład Konsorcjum oraz podpisując ten załącznik przez 
pełnomocnika Konsorcjum (Lidera Konsorcjum) legitymującego się stosownym 
pełnomocnictwem, którego zakres umożliwia dokonanie powyższej czynności. 

 
Zamawiający potwierdza, że Oferent spełni wymagania wpisując w tabeli WYKONAWCA 
wszystkie firmy wchodzące w skład Konsorcjum, natomiast w tabeli PODPIS(Y) w 
kolumnie drugiej wpisując nazwy wszystkich firm wchodzących w skład Konsorcjum oraz 
podpisując ten załącznik przez pełnomocnika Konsorcjum (Lidera Konsorcjum) 
legitymującego się stosownym pełnomocnictwem, którego zakres umożliwia dokonanie 
powyższej czynności. 
 
4. Dotyczy Załącznika nr 9 prosimy potwierdzić, że Oferent (w przypadku składania oferty 

przez Konsorcjum firm) spełni wymagania Zamawiającego wpisując w tabeli PODPIS 
w kolumnie drugiej wpisując nazwę firmy, której dotyczy oświadczenie oraz 
podpisując ten załącznik przez osobę upoważnioną do podpisania oferty w imieniu 
tego członka Konsorcjum. 

 
Wypełniając załącznik nr 9 należy postąpić analogicznie jak w przypadku wypełniania 
załączników 3, 4, 5, 6, 7, 11. Załącznik nr 9 należy złożyć jako jeden dokument dla całego 
Konsorcjum. 
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5. W nawiązaniu do zapisów pkt 36 IDW oraz pkt 2 tiret siódmy Załącznika nr 1 do IDW 
prosimy potwierdzić, że w przypadku, gdy na etapie oferty nie jest znany dokładny 
podwykonawca, natomiast jest znany zakres robót jaki Wykonawca powierzy do 
wykonania osobom trzecim, w Załączniku nr 1 do IDW wystarczy wskazać jedynie zakres 
robót które mają zostać zlecone. 

 
W załączniku nr 1 do IDW bezwzględnie należy podać zakres robót, jakie wykona podwykonawca 
oraz dokładnie wskazać z nazwy podwykonawcę, któremu te roboty zostaną powierzone. 
 


