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Cz. 1. Zamawiaj ący  
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
  Adres: ul. Wolności 29, 42-300 Myszków. http:// www.zozmyszkow.pl   
  tel.: (34) 313-89-78 
  fax: (34)313-89-78 
  e-mail: przetargizoz@poczta.fm   
 

Cz.2. Oznaczenie post ępowania 
  Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 
  Zamówienia oznaczone jest znakiem: SPZOZ/ZP/10/2014 
  Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się      
  na wyŜej podane oznaczenie. 

Cz.3. Tryb udzielenia zamówienia 
         3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w t rybie 
               przetargu nieograniczonego na podsta wie ustawy z dnia 29 stycznia  
              2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)  
               Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach  
               wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
         3.2 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
               zastosowane jest pojęcie “ustawa”, naleŜy przez to rozumieć ustawę –  
               Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1. 
Cz.4. Opis przedmiotu zamówienia 

   Przebudowa starej cz ęści Szpitala Powiatowego w Myszkowie, etap IV, 
dotycząca Oddziału Wewnętrznego I Szpitala Powiatowego w Myszkowie,  

         ul. Wolności 29, obejmująca :  
            CPV: 45000000-7   - roboty budowlane, 
                     45330000-9  - roboty instalacyjne, sanitarne i wod-kan, 
                     45310000-3  - roboty instalacyjne elektryczne i niskoprądowe,  
                     45333000-0 -  roboty w zakresie instalacji gazów medycznych  
                     45331000-6 -  roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji. 

 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa,  
     przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
     Przedmiar robót jako załącznik do niniejszej specyfikacji, stanowi podstawę     
     do sporządzenia kosztorysu ofertowego  – uproszczonego z podaniem  
     wska źników cenotwórczych kosztorysu wraz z zestawieniem  
     asortymentowo- cenowym u Ŝytych materiałów. 
     Zamawiaj ący dopuszcza sporz ądzenie kosztorysu szczegółowego. 
2. Zamawiaj ący przed zło Ŝeniem oferty zaleca (nie wymaga)  
     przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do  
     przebudowy, po uprzednim uzgodnieniu z upowaŜnionym przedstawicielem  
     Zamawiającego  Panem Januszem Hadzińskim tel. 34/313-42-97. 

      3. Zamawiaj ący dopuszcza mo Ŝliwo ść wprowadzenia zmiany do umowy w  
          stosunku do tre ści oferty w zakresie:  
    3.1 Przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, Ŝe będą one na korzyść  
          Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie moŜna było  
          przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane  
          będą roboty zamienne lub dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania  
          i zakończenia robót objętych umową. 
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   3.2 Terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, Ŝe zaszły     
          okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
         pomimo zachowania naleŜytej staranności a w szczególności (np.: konieczność  
         wykonania zamówienia dodatkowego nie przewidzianego w dniu podpisania     
         umowy lub innych uzasadnionych przeszkód, których nie moŜna było  
         przewidzieć  w dniu podpisania umowy. 
 3.3. Wynagrodzenia umownego spowodowanego wystąpieniem robót zamiennych  
        lub dodatkowych albo zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia pod  
        warunkiem, Ŝe zmiany te wynikają z technologii wykonania robót i są korzystne  
       dla Zamawiającego.  
 

Cz.5.   Termin wykonania zamówienia 
           Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 
           do pi ęciu miesi ęcy od dnia obowiązywania umowy. 
Cz.6. Opis sposobu przygotowania ofert  
           6.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  
           6.2 Oferta musi obejmować całość zamówienia – Zamawiający nie dopuszcza 
                 składania ofert częściowych. 
           6.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
           6.4 Oferta winna zawierać wypełniony formularz “Oferta” (wg załącznika nr 1).  
           6.5 Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane  
                 w części 9 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
           6.6 Do oferty załączyć: 
                 - kosztorys ofertowy- uproszczony. 
           6.7 Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 
                 w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków  
                 Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści 
                 oraz opisu kolumn i wierszy. 
           6.8 Oferta winna być sporządzona w 1 egz. na piśmie (ręcznie, na maszynie 
                 do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim,  
                 w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.  
            6.9 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie    
                do oferty naleŜy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez  
                Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do  
                reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia   
                publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  
                w sprawie zamówienia publicznego. 
          6.10 Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być  
                 podpisane przez upowaŜnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.  
          6.10.1 W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one  
                  być poświadczone za zgodność z oryginałem przez  
                  upowaŜnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby  
                  wymienione w pkt. 6.10.3. 
          6.10.2 Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone  
                  w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną  
                  pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność  
                  z oryginałem). 
          6.10.3 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność  
                  z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e 
                  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, naleŜy 
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                  do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo  
                  powinno być przedstawione w formie oryginału. 
         6.10.4 Zamawiający moŜe wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
                  do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów,  
                  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
        6.10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty ( w tym załącznikach  

  do oferty) muszą być parafowane ( podpisane) własnoręcznie przez  
  osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 

                   Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający 
                   identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby  
                  sporządzającej parafkę). 
        6.11  Strony oferty winny być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone,   
                 z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 6.13. W treści oferty winna być 
                 umieszczona informacja o ilości stron. 
        6.12 Oferta winna zawierać spis załączników z podaniem numerów stron. 
        6.13  W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę  
                 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  
                 konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości  
                 zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę  
                 przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa  
                 w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz  
                 ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i  
                 umieszczone w wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica  
                 przedsiębiorstwa” 
        6.14  Ofertę naleŜy umieścić w opakowaniu uniemoŜliwiającym odczytanie jej 
                 zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być   
                 oznaczone nazwą i adresem wykonawcy oraz zaadresowane do  
                 zamawiającego na adres: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w My szkowie  
42-300 Myszków, ul. Wolno ści 29. 

       oraz opisane: 

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego – na zadanie:   
Przebudowa starej cz ęści Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolno ści 29, 

etap IV .  

 
Nie otwierać przed dniem 06-05-2014 r. godz. 12:30 

 
       6.15   Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca moŜe wprowadzić  
                 zmiany do złoŜonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu  
                 na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wpro- 
                 wadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta a opakowanie winno 
                 zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 
Cz.7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer t 
          7.1 Oferty winny być złoŜone w siedzibie zamawiającego j/w –Sekretariat   
                Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
                w Myszkowie w terminie do dnia 06-05-2014r. do godz. 12:00.  
           7.2 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert  
                 zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania w terminach  
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                 określonych  w ustawie Pzp. 
            7.3 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna  
                 budynek B-2 w dniu 06-05-2014r. o godz. 12:30  
           7.4 Otwarcie ofert jest jawne. 
            7.5  W trakcie otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy  
                 Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny zawartej w ofertach. 
Cz.8.  Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu  
          dokonywania oceny spełniania tych warunkó w 
          O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki  
          określone w Art. 22 Ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych: 
          8.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie  
                przedmiotu zamówienia, 

8.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:  
    - wykonali co najmniej dwie roboty w zakresie objętym przedmiotem  
      zamówienia o wartości brutto min. 500 000,00 zł kaŜda. 
8.3  - dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  
      wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia w zakresie branŜy  
       budowlanej  oraz instalacyjnej. 

          8.4  - sytuacji ekonomicznej i finansowej 
                 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
                 w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum  
                 500 000,00 zł. 
Ocena spełnienia warunków:  
Pkt. 8.1  
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
Pkt. 8.2 
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu robót 
budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia 
dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane  
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów. 
Pkt. 8.3. 
Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
naleŜy złoŜyć dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby te posiadają uprawnienia 
niezbędne do wykonania zamówienia – uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w zakresie robót budowlanych oraz instalacyjnych. W przypadku nie 
dysponowania takimi osobami, naleŜy dołączyć pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
Pkt. 8.4. 
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Ocena potencjału ekonomicznego Wykonawcy dokonana będzie w oparciu o 
przedłoŜenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o zawarte w ofercie dokumenty i oświadczenia wyszczególnione 
w części 9 SIWZ.  
Z treści załączonych dokumentów winno jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki 
Wykonawca spełnił.  
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli  
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złoŜyli  
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 
Ŝe mimo ich złoŜenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania. 
 Cz.9. Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć  
           Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniani a warunków udziału w  
           post ępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post ępowania: 
             9.1 Oferta podpisana przez upowaŜnionego/ych przedstawiciela/li (wg wzoru-  
                    załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysami ofertowymi uproszczonymi. 
              9.2  Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
                   określone w art.22 ust.1  ustawy (wg wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ)) 
            9.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o  
                   udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  
                   (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

9.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  
       informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają  
       wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do  
       wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie  
       wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
9.5  Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego   

oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
                  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,  
                  Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  
                  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał  
                  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty  
                  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  
                    właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed  
                  upływem terminu składania ofert. 

9.6  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
       zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych   
       niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych   
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       przez nich czynności. 
           9.7  Wykaz wykonanych robót budowlanych na formularzu zgodnym z treścią  
                  załącznika nr 4 do SIWZ. 
          9.8  Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe   
                 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie   
                 prowadzonej działalności.  
          9.9  Potwierdzenie wniesienia wadium. 
          9.10  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   
                  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w   
                  pkt 9.3. i 9.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  
                  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  
                  odpowiednio, Ŝe:  
               1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

   2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  
   3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie   
       społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem  
       zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub  
       wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

          9.11 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca  
 ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,  
 o których mowa w punkcie powyŜszym, zastępuje się je dokumentem    
 zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym     

                   organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu    
                   zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby  
                   lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
           9.12Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  
                  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
                  albo oświadczenie własne Wykonawcy o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy  
                  kapitałowej 

9.13 Dokumenty winny być złoŜone w formie oryginału lub kopii, wraz z    
        tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
        Brak jakichkolwiek  w/w dokumentów lub złoŜenie w niewłaściwej formie  
        spowoduje odrzucenie oferty. 

Cz.10. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego  
           z Wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów, 
           a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z  
           Wykonawcami. 
           10.1 Korespondencja oraz wszelkie informacje związane z toczącym się  
                 postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,  
                 za pomocą faxu lub drogą elektroniczną z wyjątkiem oświadczeń  
                 i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp,  
                 które naleŜy składać w formie pisemnej. 
          10.2 Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem 
                   o wyjaśnienie treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  
                   Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi nie później niŜ na 2 dni  
                   przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe pytania  
                   zostały złoŜone do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia,  
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                   w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
                   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe wszystkim  
                   Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania  
                   oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 
           10.3 Zapytania naleŜy kierować do zamawiającego w formie pisemnej  
                   na adres Zamawiającego:   

           Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
           ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, oraz na nr faxu: (34) 313-89-78, 
           i e-mail: przetargizoz@poczta.fm   

           10.4 Odpowiedzi na zapytania staną się integralną częścią Specyfikacji  
                   Istotnych Warunków Zamówienia.  
           10.5 JeŜeli w wyniku zmian i wyjaśnień treści SIWZ będzie niezbędny  
                   dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  
                   przedłuŜy termin składania ofert, informując o tym Wykonawców, którym  
                   przekazano SIWZ oraz zamieszczając informację na stronie internetowej.                    
                   PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu  
                   wyznaczonego na składanie wniosków o wyjaśnienia SIWZ. 
                   Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
                   - w sprawie przedmiotu zamówienia: Janusz Hadziński tel 34/313-42-97  
                  (kom. 501-663-956). 
                   - w sprawie procedury: Marek Winiarski  tel/fax 34/313-89-78.      
Cz.11. Termin zwi ązania ofert ą 
           11.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
                   wraz z upływem terminu składania ofert. 
           11.2 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem  
                   terminu związania ofertą, Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić  
                   się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu 
                   o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  
 
Cz.12. Opis sposobu obliczenia ceny  
           12.1 Cenę oferty naleŜy obliczyć zgodnie z zakresem robót podanym  
                   w przedmiarze robót oraz dokumentacją techniczna załączonych  
                   do niniejszej SIWZ. 

12.2 Cena oferty musi składać się z ceny netto oraz ceny brutto, wyraŜoną w  
          PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 12.3  Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą  
                    w walutach obcych.  
 
Cz.13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze   
           oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
            Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego  
            kryterium oceny ofert: całkowita  cena oferty brutto - 100%.  
           Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:         
 
                                           cena oferty najniŜsza 
           Punkty dla        =   -----------------------------------   x 100 pkt. 
           badanej oferty           cena oferty badanej 
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           Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą   
           liczbę punktów. 
 
Cz.14. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po  
           wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
           Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy jest  
            zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
Cz.15 Informacja dotycz ąca wadium. 

1) Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do 
wniesienia wadium w wysokości:  
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ) do dnia               
06-05-2014r. do godziny 12:00. Na przelewie lub innym dokumencie wadium, 
powinien być umieszczony tytuł: 

    „Przebudowa starej cz ęści Szpitala Powiatowego w Myszkowie, etap IV.  

2) Wykonawca moŜe wnieść wadium w następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 0poz. 1158, z późn zm.),  

           w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca  
           przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

               Bank Gospodarki śywno ściowej o/ Myszków Nr r-ku:   
               87 2030 0045 1110 0000 0176 3260. 

 
3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed złoŜeniem oferty a dowód 

jego wniesienia (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do 
oferty, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu. W przypadku, gdy wadium 
będzie wnoszone w innej formie niŜ pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest 
oryginał wadium złoŜyć w kopercie wraz z ofertą jako załącznik do niej. 
Wadium musi być waŜne i wiązać przez okres co najmniej 30 dni, licząc od 
upływu terminu dla składania ofert (okres związania ofertą); 

           Warunki zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 46 ustawy Pzp. 
 
Cz.16. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy  

16.1 Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy ustala się w   
         wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej  
         wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego  
         z umowy. 
         Zabezpieczenie moŜe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach  

                      bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
                    kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,  
                    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  
                    ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej  
                    Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

16.2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem 
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                    na rachunek bankowy Zamawiającego:  
                    Bank Gospodarki śywnościowej o/ Myszków  
                    Nr r-ku: 87 2030 0045 1110 0000  0176 3260. 
                    W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy 
                    zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia. 

16.3.Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy pokryciu roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy a takŜe 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zostanie zwrócone w 
następujący sposób: 
- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni  

                          od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  
                          naleŜycie wykonane, 

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez 
Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
 Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

             16.4 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania  
                     zamówienia. 

 
Cz.17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy   
            w toku post ępowania o udzielenie zamówienia 
           Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub  
           mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego  
           przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  
          ustawy. 
 
Cz.18. Uniewa Ŝnienie post ępowania 
           18.1 Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadkach określonych  
                     w art. 93 ustawy Pzp. 
            18.2  O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie  
                     wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Cz.19. Podwykonawstwo i postanowienia ko ńcowe 
          19.1 Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części                   
                  zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  
                  (zgodnie z treścią  załącznika do formularza oferty) 
         19.2 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy  
                  lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy  
                  Podwykonawca jest obowiązany do przedłoŜenia projektu umowy , przy  
                 czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest  
                 dołączyć zgodę głównego Wykonawcy na zawarcie umowy o treści  
                 zgodnej z przedłoŜonym projektem umowy. 
                 Zamawiający moŜe złoŜyć pisemne zastrzeŜenie do projektu umowy o  
                 podwykonawstwo a w szczególności gdy nie spełnia wymagań  
                 określonych w SIWZ, lub gdy termin płatności jest dłuŜszy niŜ 30 dni.  
          19.3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  
                 przedkłada Zamawiającemu kopię umowy poświadczoną za zgodność z  
                 oryginałem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o  
                 podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości umowy  
                 w sprawie zamówienia publicznego.  
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         19.4 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez  
                 Wykonawcę kluczowej części zamówienia t.j. robót budowlanych 
                 zawartych w niniejszym zamówieniu. 
                 W przypadku wykonywania zamówienia siłami własnymi Wykonawcy  
                 – bez udziału podwykonawców - naleŜy w pkt.7 załącznika nr 1 zamieścić  
                  adnotację „nie dotyczy”. 
         19.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie   
                 uznana za najkorzystniejszą. 
        19.6 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  
                 zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wyborze oferty   
                 najkorzystniejszej, podając jednocześnie informacje, o których mowa  
                 w art. 92 ustawy oraz zamieści te informacje na stronie internetowej 
                 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29. 
        19.7  W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została  
                 wybrana, zostanie określony termin zawarcia umowy. 
        19.8 Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96. ust. 3 ustawy oferty  
                składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne, z  
                wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w  
                rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli  
                Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł,  
                Ŝe nie mogą one być udostępnione. 
                Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do  
                protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu wyboru  
                najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe  
                oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

Cz.20. Załączniki  

Załącznik nr 1  - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 i 3  - Formularze oświadczeń. 
Załącznik nr 4-  Formularz do wykazania doświadczenia. 
Załącznik nr 5  - Wzór umowy 
Załączniki do SIWZ – projekty-opisy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót.  
 

                                                    Myszków, kwiecień 2014r.  

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                    -lek.med. Jacek Kret- 

                                                                                                                                                             

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

 Dyrektor/kierownik jednostki 
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                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY 
 
 
 
 
 

(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 

          Samodzielny Publiczny  

                  Zespół Opieki   

            Zdrowotnej w Myszkowie  

   42-300 Myszków, ul. Wolności 29 
(Nazwa i adres Zamawiającego) 

 

OFERTA 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na zadanie : 

„Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29, 
etap IV”.  

 

JA/MY*, NIśEJ PODPISANI   

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

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

......................................................................................................................................................  
działając w imieniu i na rzecz 

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 

i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)    

 

 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia t.j.: 
3.1. Warto ść całego zamówienia ł ącznie: 

netto: ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….) 
VAT: …………………………..zł 

brutto z VAT ................................... zł  
(słownie brutto: .............................................................................................................................. )  

          W załączeniu kosztorysy ofertowe – uproszczone/szczegółowe* z podaniem  
          Składników cenotwórczych kosztorysu wraz z zestawieniem asortymentowo- 
          cenowym zaoferowanych materiałów, w zakresie : 



 

 

14 

14 

          a) robót budowlanych:  
netto: ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….) 
VAT: …………………………..zł 

brutto z VAT ................................... zł  
(słownie brutto: ................................................................................................................. )   
 

          b) robót instalacyjnych, Wod-Kan i CO:  
netto: ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….) 
VAT: …………………………..zł 

brutto z VAT ................................... zł  
(słownie brutto: ................................................................................................................. )  

          c) robót instalacyjnych wentylacji i klimatyzacji: 
netto: ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….) 
VAT: …………………………..zł 

brutto z VAT ................................... zł  
(słownie brutto: ................................................................................................................. )  

          d) robót instalacyjnych niskoprądowych: 
netto: ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….) 
VAT: …………………………..zł 

brutto z VAT ................................... zł  
(słownie brutto: ..................................................................................................................  

          e) robót instalacyjnych elektrycznych wraz z modernizacją rozdzielni: 
netto: ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….) 
VAT: …………………………..zł 

brutto z VAT ................................... zł  
(słownie brutto: ..................................................................................................................  

          f) robót instalacyjnych gazów medycznych: 
netto: ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….) 
VAT: …………………………..zł 

brutto z VAT ................................... zł  
(słownie brutto: ..................................................................................................................  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:…………………………………….. 
(max do pi ęciu miesi ęcy od daty obowi ązywania umowy).  

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres 36 miesi ęcy. 
6. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
7. NASTĘPUJĄCE części przedmiotu zamówienia powierzymy podwykonawcom:  

a) ...................................................................................................................................................  
b) ………………………………………………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………………………………………………….. 
d) …………………………………………………………………………………………………………. 
(wg załączonego zestawienia załącznik nr …. do SIWZ) 

8. OŚWIADCZAMY , Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący: ....................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 
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9. OŚWIADCZAMY , Ŝe (za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 
nr od ..................... do .....................) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne 
i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 
10. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się z wzorem umowy, określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z treścią wzoru, na warunkach określonych Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

11. Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16  
       lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w załączeniu do oferty) 

              albo oświadczenie o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej:  
 

………………………………………………………………………………………………………………..   
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na adres:  
 
.............................................................................................................................................................  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                               (adres, telefon fax Wykonawcy)  
 
12. OFERTĘ niniejszą składamy na .................... kolejno ponumerowanych stronach.  
 
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

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

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

 
 
....................................... dnia .................  

.................................................................... 
(podpis/pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik  do formularza oferty 
 

 
 

Informacja o zakresie usług powierzonych Podwykonaw com 
zgodnie z ustaw ą  z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Praw o zamówie ń publicznych 

Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013r. poz. 1473 
 

Lp. Powierzona część zamówienia- opis/ nazwa Podwykonawcy Wartość % lub 
kwota  zł 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
Określenie/opis formy prawnej regulującej współpracę Wykonawcy i Podwykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(załączyć dokumenty regulujące współpracę Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
                                                  (data i podpis upełnomocnionego  

              przedstawiciela Wykonawcy) 
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                                                                                                 Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

 

 

   

 

…………….……….…………..…………… 
            (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) na zadanie pod nazwą: 
 

„Przebudowa starej cz ęści Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolno ści 29, 
etap IV”  

 
oświadczam, Ŝe: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 
 

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)  
t.j: 
           1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli  
                przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
           2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
           3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    
               wykonania zamówienia;  
           4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

 
 
 

............................................................................... 
               (data i podpis upełnomocnionego  
                  przedstawiciela Wykonawcy) 

* 
 
 

 
 
 
Uwaga: 
* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

…………….……….…………… 
 (pieczęć/nazwa Wykonawcy) 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2013r. poz. 907 z póź. zm.) pod nazwą: 
 

„Przebudowa starej cz ęści Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolno ści 29, 
etap IV” 

 
oświadczam, Ŝe: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 
 
 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) 
 
 

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

                                 (data i podpis upełnomocnionego  
                    przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – poniŜsze oświadczenie składa kaŜdy z 
Wykonawców występujących wspólnie 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 
 

 
 
 
 
 

(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 

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

(Nazwa i adres Zamawiającego) 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
JA/MY*, NIśEJ PODPISANY/I*   

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

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

......................................................................................................................................................  
działając w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 

i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)  

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów 
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
Dla Zamawiającego spełnieniem warunku będzie wykazanie naleŜytego wykonania w w/w 
okresie,  wykonali co najmniej dwie roboty w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 
o wartości brutto min. 500 000,00 zł kaŜda. 
 
 

Czas realizacji Nazwa zamówienia, 
miejsce realizacji, 

nazwa i adres 
Zamawiaj ącego 

Wartość 
zamówienia 

brutto 
w PLN 

Rodzaj robót 
początek koniec 

1 2 3 4 5 
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UWAGA ! 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane. 
Dowodami naleŜytego wykonania robót są: 
-poświadczenia podmiotu na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wykonane 
lub inne dokumenty- jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w 
wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
wskazanych dowodów.  
W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyŜej budzą 
wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, Ŝe zamówienie nie 
zostało wykonane lub zostało wykonane nienaleŜycie, Zamawiający moŜe zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty były wykonane, o 
przedłoŜenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 
 
 
 
 
 

             ........................................................................ 
                  (data i podpis upełnomocnionego  
                      przedstawiciela Wykonawcy)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


