
PEŁNOMOCNICTWO 

IMD Paweł Wątroba z siedzibą przy ul. Wojciecha Korfantego nr 11a lok. 12, 59400 Jawor, numer NIP 

6951440859, numer REGON 021277550, 

którą reprezentuje: 
Paweł Wątroba – Właściciel 
 
będący Partnerem Konsorcjum Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej 

zamówienia publicznego i wyrażające niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym 

solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 445 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

11.09.2019r., zwaną dalej Pzp. ustanawiają: 

„PROBUDOWA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław, numer NIP 

8971830754, numer REGON 365815890, 

którą reprezentuje: 
Tomasz Pieńkowski – Członek Zarządu 
 

Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 58 ust. 2 Pzp i udzielają firmie „PROBUDOWA” Sp. z o.o. 

pełnomocnictwa do reprezentowania firmy: IMD Paweł Wątroba w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Przebudowa mostu na ul Szczebrzeskiej w Zamościu – JNI 1024960” 

Znak sprawy: SPZ.272.2.2022 

 
Tryb postępowania: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym 
przez Zamawiającego:  
ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIU 
ul. KILIŃSKIEGO 86 
22-400 Zamość 
a także do zawarcia umowy na realizację tego zamówienia publicznego oraz reprezentowania 
Konsorcjum w postępowaniach o udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług 
lub robót budowlanych (zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp) ogłoszonych w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia publicznego w tym także do zawarcia w imieniu Konsorcjum umów na 
realizację przedmiotowych zamówień.  
 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu 

o udzielenie ww. zamówienia, zawarcia w imieniu Konsorcjum umowy o zamówienie publiczne będące 

przedmiotem postępowania oraz wykonania tej umowy a w szczególności umocowanie do: 

1. podpisania i złożenia w imieniu Konsorcjum wniosku i oferty wraz z załącznikami, 

2. składania w toku postępowania niezbędnych oświadczeń i dokonywania niezbędnych czynności 
(w tym prowadzenie negocjacji z Zamawiającym) w związku z tym postępowaniem, 
oraz poświadczania kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem, 

3. składania wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych 
w postępowaniu, 

4. wnoszenia w imieniu Konsorcjum przysługujących mu środków ochrony prawnej, jak również 
złożenia oświadczenia o przyłączeniu do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego 
odwołania złożonego przez innego wykonawcę, w tym: 

a) wnoszenia i przyjmowania pism procesowych w postępowaniu przed Prezesem Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz przed właściwym sądem powszechnym,  

b) reprezentowania Konsorcjum na posiedzeniu i rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą 
oraz przed właściwym sądem powszechnym, 

5. przyjmowania poleceń i instrukcji kierowanych przez Zamawiającego indywidualnie dla każdego 
Partnera i ww. Konsorcjum. 



6. zawarcia/zmiany w imieniu Konsorcjum umowy o zamówienie publiczne będące przedmiotem 
postępowania, 

7. reprezentowania Partnera w ramach współpracy z Zamawiającym i jego personelem, 

8. wystawiania faktur łącznie z przyjmowaniem płatności na rzecz Konsorcjum, 

9. podpisania i złożenia ofert oraz podpisania umów, których przedmiotem są zamówienia 
uzupełniające i dodatkowe, 

10. dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z realizacją umowy o realizację zamówienia 
publicznego lub umów, o których mowa w pkt. 9, 

Pełnomocnictwa udziela się na czas trwania przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a w przypadku uzyskania zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego z Zamawiającym - do dnia dokonania ostatecznych rozliczeń pomiędzy Partnerem 

i Pełnomocnikiem oraz z Zamawiającym z tytułu realizacji zamówienia, nie krócej jednak niż przez cały 

okres jego realizacji łącznie z okresem gwarancyjnym, tj. do dnia protokolarnego bezusterkowego 

pogwarancyjnego odbioru przedmiotu zamówienia, a w przypadku sporów związanych z realizacją 

umowy do czasu ich prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia, a ponadto: 

a) w przypadku zawarcia umów, o których mowa w pkt. 9 powyżej - do dnia dokonania ostatecznych 

rozliczeń pomiędzy Pełnomocnikiem oraz Partnerem i Zamawiającym z tytułu ich realizacji, 

nie krócej jednak niż przez cały okres ich realizacji łącznie z okresem gwarancyjnym, tj. do dnia 

protokolarnego bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru przedmiotu zamówienia, 

a w przypadku sporów związanych z realizacją umów do czasu ich prawomocnego i ostatecznego 

rozstrzygnięcia. 

b) w przypadku nie uzyskania zamówienia – do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania, 

co do jego udzielenia z uwzględnieniem ewentualnych środków ochrony prawnej. 

Pełnomocnik ma prawo do ustanowienia dalszych pełnomocników i udzielenia im pełnomocnictwa 

do samodzielnego działania we wskazanym wyżej zakresie. 

 

Jawor, dnia 04.04.2022 r. 

                                       

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

(Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu) 
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