
 

 

WNIOSEK  

O ZAWARCIE UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM 
 

 
 
 
(pieczęć podmiotu zainteresowanego) 

 
 

 
Do 
Gminy Karczew 
ul. Warszawska 28 
05-480 Karczew 

 
 

 

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Karczew w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 

17.08.2013 r.  nr 2013/S 159-277220 ogłoszenia o wyborze partnera prywatnego w trybie ustawy o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi, do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i 

zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew.” 

(znak postępowania: PPP.K.1.2013) 
 

MY NIŻEJ PODPISANI  
 
1.  .............................................................................  
 
2. ..............................................................................  
 

działając w imieniu i na rzecz: 

(A)   .......................................................................  

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

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

(B)  .......................................................................  

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

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

             /nazwa (firma) i dokładny adres zainteresowanego podmiotu1)/ 

                                                 
1 W przypadku składania wniosku przez zainteresowane podmioty zainteresowanych wspólnym udziałem w postępowaniu 

o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;   



Pełnomocnikiem zainteresowanych podmiotów wspólnie zgłaszających udział w postępowaniu, 

uprawnionym do ich reprezentowania przed podmiotem publicznym (zawarcia umowy) jest 

…………………………………………………………………………………………………………..2 

 
1. Zgłaszamy niniejszym udział w przedmiotowym postępowaniu; 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o postępowaniu, formularzem wniosku 

o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz opisem potrzeb i wymagań 

podmiotu publicznego, które zostały zamieszczone na stronie internetowej podmiotu publicznego, 

jak również przepisami ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100 z póżn. zm.); 

3. Oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu 

o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie:  

1) posiadania wymaganej przez podmiot publiczny odpowiedniej zdolności ekonomicznej 

i finansowej; 

2) posiadania wymaganych przez podmiot publiczny stosownych kwalifikacji technicznych lub 

zawodowych, w tym:  

a) niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

b) potencjału technicznego, 

c) osób zdolnych do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego; 

3) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

4) niekaralności zainteresowanego podmiotu, jak również niekaralności jego wspólnika, partnera, 

komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego3. 

                                                 
2 Dotyczy podmiotów zainteresowanych wspólnym udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym. 
3  Na wypadek wspólnego udziału zainteresowanych podmiotów w niniejszym postępowaniu o zawarcie umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiot publiczny dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału przez ustanowionego przez nich pełnomocnika.  

 



4. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr  ____ do nr ____  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane;  

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

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

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

tel.: ...................................................................................................................................................................  

fax: ...................................................................................................................................................................  

email: ...............................................................................................................................................................  

6. Niniejszy wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z załącznikami 

składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2013 roku                                        __________________________                                           

(podpis zainteresowanego podmiotu/pełnomocnika) 

 


