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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72
Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-111

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 914661086

Osoba do kontaktów: Eliza Koladyńska - Nowacka
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl

Faks: +48 914661113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.spsk2-szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 25

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie/rozbudowie budynku Szpitala mieszczącego
Kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F)
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie/rozbudowie budynku szpitala
mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F) w SPSK-2 PUM w Szczecinie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, z wprowadzeniem wyjścia ewakuacyjnego przez mur.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące branże:
- budowlaną
- architektoniczną
- elektryczną
- sanitarną
- teletechniczną
- wentylacyjno-klimatyzacyjną
- technologiczną
- zagospodarowanie terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45000000
45111300
45112700
45215140
45261210
45332200
45332300
45111100
45300000
45331100
45331200
45333000
45331210
45331220
45330000
45231300
45312200
45314000
45312100
45421000
45443000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/220/38/14
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-035529 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 055-091295 z dnia: 19/03/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
14/03/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
— Wykluczenie wykonawców z
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
postępowania (art. 24 PZP) oraz
oświadczenia i dokumenty, jakie
wykonawców, w tym wymogi
mają dostarczyć Wykonawcy w
związane z wpisem do rejestru
celu wykazania braku podstaw do
zawodowego lub handlowego.
wykluczenia:
Informacje i formalności konieczne 1. Wykonawcy podlegają
wykluczeniu z postępowania w
do dokonania oceny spełniania
okolicznościach, o których mowa w
wymogów:
art. 24 ust 1 i 2 PZP.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 PZP Zamawiający
żąda załączenia do formularza
oferty stanowiącego załącznik do
SIWZ następujących oświadczeń i
dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
- w tym celu wykonawcy mogą
wykorzystać wzór oświadczenia
stanowiący załącznik do formularza
oferty;

Powinno być:
- Wykluczenie wykonawców z
postępowania (art. 24 PZP) oraz
oświadczenia i dokumenty, jakie
mają dostarczyć Wykonawcy w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia:
1. Wykonawcy podlegają
wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust 1 i 2 PZP.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 PZP Zamawiający
żąda załączenia do formularza oferty
stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ następujących oświadczeń i
dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
- w tym celu wykonawcy mogą
wykorzystać wzór oświadczenia
stanowiący załącznik nr 1 do
formularza oferty;
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2.2. aktualnego odpisu z właściwego 2.2. aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP wystawionego nie wcześniej niż 6
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
składania ofert
2.3. aktualnego zaświadczenia
2.3. aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualnego zaświadczenia
2.4. aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
upływem terminu składania ofert;
2.5. aktualnej informacji z Krajowego 2.5. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
PZP - wystawionej nie wcześniej niż PZP - wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
składania ofert;
2.6. aktualnej informacji z Krajowego 2.6. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
PZP, wystawionej nie wcześniej niż PZP, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
składania ofert
2.7. aktualnej informacji z Krajowego 2.7. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11
PZP - wystawionej nie wcześniej niż PZP - wystawionej nie wcześniej niż
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6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
składania ofert
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust
o których mowa w art. 24 ust
1 pkt 5-8 , 10 i 11 PZP mają
1 pkt 5-8 , 10 i 11 PZP mają
miejsce zamieszkania poza
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt
określonym w art. 24 ust 1 pkt
5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie
5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
upływem terminu składania ofert,
z tym, że w przypadku, gdy w
z tym, że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem
notariuszem
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa:
składa:
zamiast dokumentów wymienionych zamiast dokumentów wymienionych
w ppkt 2.2- 2.4 oraz 2.6 - składa
w ppkt 2.2- 2.4 oraz 2.6 - składa
dokument lub dokumenty
dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione ogłoszono upadłości – wystawione
nie wcześniej niż 6 m-cy przed
nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert
upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania ofert
terminu składania ofert
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c) nie orzeczono wobec niego
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie zakazu ubiegania się o zamówienie
– wystawione nie wcześniej niż
– wystawione nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu
6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert
składania ofert
zamiast dokumentu wymienionego w zamiast dokumentu wymienionego w
ppkt 2.5 i 2.7- składa zaświadczenie ppkt 2.5 i 2.7- składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust 1 zakresie określonym w art. 24 ust 1
pkt 4-8 , 10 i 11 PZP – wystawione pkt 4-8 , 10 i 11 PZP – wystawione
nie wcześniej niż 6 m-cy przed
nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert
upływem terminu składania ofert
5. Jeżeli w kraju miejsca
5. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
się dokumentów, o których mowa
w pkt VI SIWZ ppkt 4 zastępuje
w pkt VI SIWZ ppkt 4 zastępuje
się je dokumentem zawierającym
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
lub gospodarczego odpowiednio
kraju zamieszkania osoby lub kraju, kraju zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Pkt VI SIWZ ppkt 4
notariuszem. Pkt VI SIWZ ppkt 4
stosuje się odpowiednio.
stosuje się odpowiednio.
6. W celu ustalenia czy nie
6. W celu ustalenia czy nie
zachodzą podstawy do wykluczenia zachodzą podstawy do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania na
Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP
podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP
Zamawiający żąda załączenia do
Zamawiający żąda załączenia do
formularza oferty stanowiącego
formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ listy
załącznik nr 1 do SIWZ listy
podmiotów należących do tej samej podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu
grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów ochronie konkurencji i konsumentów
albo informacji o tym, że Wykonawca albo informacji o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej
nie należy do grupy kapitałowej
- według wzoru, stanowiącego
- według wzoru, stanowiącego
załącznik do SIWZ. Lista podmiotów załącznik nr 2 do formularza oferty.
oraz informacja winny być złożone Lista podmiotów oraz informacja
w oryginale lub notarialnie
winny być złożone w oryginale lub
poświadczonej kopii.
notarialnie poświadczonej kopii.
UWAGA:
UWAGA:
7. Jeżeli wykonawca wykazując
7. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnienie warunków udziału w
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust 1 PZP polega na zasobach
22 ust 1 PZP polega na zasobach
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innych podmiotów na zasadach
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust 2 b) PZP określonych w art. 26 ust 2 b) PZP
a podmioty te będą brały udział
a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia
w realizacji części zamówienia
wówczas Zamawiający żąda od
wówczas Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w
Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów potwierdzających
dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z
brak podstaw do wykluczenia z
postępowania wymienionych w pkt postępowania wymienionych w pkt
VI SIWZ ppkt 2-6
VI SIWZ ppkt 2-6
Zamawiający oceni spełnienie
Zamawiający oceni spełnienie
w/w warunków na podstawie
w/w warunków na podstawie
dokumentów załączonych do oferty dokumentów załączonych do oferty
zgodnie z formułą spełnia – nie
zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia.
spełnia.
— Warunki udziału w postępowaniu - Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków (art. oceny spełniania tych warunków (art.
36 ust 1 pkt 5 PZP):
36 ust 1 pkt 5 PZP):
1. O udzielenie zamówienia mogą
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do
1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania nakładają obowiązek ich posiadania
– Zamawiający nie dokonuje opisu – Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania tego warunku. sposobu spełniania tego warunku.
2.1.posiadania wiedzy i
1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia – Zamawiający
doświadczenia – Zamawiający
w tym zakresie wymaga aby
w tym zakresie wymaga aby
Wykonawca wykazał, że zrealizował, Wykonawca wykazał, że zrealizował,
w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli
w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli
okres działalności jest krótszy –
okres działalności jest krótszy –
w tym okresie trzech zamówień
w tym okresie trzy zamówienia
prowadzonych na nieprzerwanie
prowadzone na nieprzerwanie
czynnych budynkach szpitalnych o czynnych budynkach szpitalnych o
łącznej wartości brutto co najmniej łącznej wartości brutto co najmniej
20 000 000,00 PLN, w tym jedno o 20 000 000,00 zł, w tym jedno o
wartości brutto co najmniej 10 000 wartości brutto co najmniej 10 000
000 PLN, rozumiane
000,00 zł, rozumiane
w dalszej części SIWZ jako roboty w dalszej części SIWZ jako roboty
najważniejsze , z których każde
najważniejsze , polegające na
winno obejmować wykonanie
wykonaniu robót budowlanych
wszystkich niżej wymienionych
obejmujących łącznie :
rodzajów robót , z zastrzeżeniem
a) instalację wentylacji mechanicznej
ppkt 2.2 :
pomieszczeń z odzyskiem ciepła
a) instalację wentylacji mechanicznej w tym klimatyzację dla bloku
pomieszczeń z odzyskiem ciepła
operacyjnego zawierającego co
w tym klimatyzację dla bloku
najmniej dwie sale operacyjne
operacyjnego zawierającego co
z sufitem laminarnym, o łącznej
najmniej dwie sale operacyjne
wydajności nawiewu powietrza
z sufitem laminarnym, o łącznej
wszystkich wykonanych central
wydajności nawiewu powietrza
wentylacyjnych wynoszącej co
wszystkich wykonanych central
najmniej 25 000 m3/h,
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wentylacyjnych wynoszącej co
b) instalację elektryczną wraz
najmniej 25 000 m3/h,
z oświetleniem pomieszczeń
b) instalację elektryczną wraz
w tym dla bloku operacyjnego
z oświetleniem pomieszczeń
z co najmniej dwoma salami
w tym dla bloku operacyjnego
operacyjnymi, o łącznej mocy
z co najmniej dwoma salami
wszystkich wykonanych urządzeń
operacyjnymi, o łącznej mocy
elektrycznych wynoszącej co
wszystkich wykonanych urządzeń
najmniej 250kW,
elektrycznych wynoszącej co
c) instalację centralnego ogrzewania
najmniej 250kW,
w tym dla bloku operacyjnego
c) instalację centralnego ogrzewania z co najmniej dwoma salami
w tym dla bloku operacyjnego
operacyjnymi, o łącznej mocy
z co najmniej dwoma salami
wszystkich wykonanych urządzeń
operacyjnymi, o łącznej mocy
grzewczych wynoszącej co najmniej
wszystkich wykonanych urządzeń
200 kW
grzewczych wynoszącej co najmniej d) wymianę drzwi i okien w
200 kW
tym dla bloku operacyjnego
d) wymianę drzwi i okien w
z co najmniej dwoma salami
tym dla bloku operacyjnego
operacyjnymi, o łącznej powierzchni
z co najmniej dwoma salami
wszystkich wykonanych okien i drzwi
operacyjnymi, o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 200 m2 –
wszystkich wykonanych okien i drzwi ocena spełnienia tego warunku
wynoszącej co najmniej 200 m2 –
będzie dokonywana na podstawie
2.2. Zakres rzeczowy
dokumentów, o których mowa w pkt.
poszczególnych rodzajów robót
VIII ppkt 2 SIWZ
określony pod lit. a-d) dotyczy trzech 1.3. dysponowania odpowiednim
zamówień
potencjałem technicznym oraz
łącznie i w odniesieniu do danego
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia może być odpowiednio zamówienia – w tym zakresie
mniejszy np. wymiana
Zamawiający wymaga aby
drzwi i okien w tym dla bloku
Wykonawca wykazał, że dysponuje
operacyjnego z co najmniej dwoma lub będzie dysponował osobami
salami operacyjnymi może
zdolnymi do wykonania zamówienia
wynosić :
tj.:
I-sze zamówienie - 80 m2
- kierownikiem budowy – 1 osobą
II-gie zamówienie 70 m2
posiadającą uprawnienia budowlane
III –cie zamówienie 50 m2
bez ograniczeń do kierowania
Zamawiający nie dopuszcza
robotami budowlanymi w branży
natomiast aby dany zakres robót był konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną
objęty tylko jednym zamówieniem
na listę członków właściwej
nawet gdyby zakres tych robót
izby samorządu zawodowego,
był znacząco większy od zakresu
posiadającą minimum 5 letnie
wymaganego przez Zamawiającego doświadczenie zawodowe w
ocena spełnienia tego warunku
wykonawstwie jako kierownik
będzie dokonywana na podstawie
budowy , która w okresie ostatnich
dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lat pełniła funkcję kierownika
VIII ppkt 2 SIWZ
budowy przy wykonywaniu robót
3.1.dysponowania odpowiednim
budowlanych na nieprzerwanie
potencjałem technicznym oraz
czynnym budynku szpitala o
osobami zdolnymi do wykonania
kubaturze brutto wynoszącej co
zamówienia – w tym zakresie
najmniej 10 000 m3;
Zamawiający wymaga aby
- kierownikiem robót sanitarnych – 1
Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia bez
lub będzie dysponował osobami
ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
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zdolnymi do wykonania zamówienia
tj.:
— kierownikiem budowy – 1
osobą posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w
branży konstrukcyjno-budowlanej,
wpisaną na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego,
posiadającą minimum 5 letnie
doświadczenie zawodowe w
wykonawstwie jako kierownik
budowy , która w okresie ostatnich
3 lat pełniła funkcję kierownika
budowy przy wykonywaniu robót
budowlanych na nieprzerwanie
czynnym budynku szpitala o
kubaturze brutto wynoszącej co
najmniej 10 000 m3;
— kierownikiem robót sanitarnych
– 1 osobą posiadającą uprawnienia
bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, wpisaną na listę
członków właściwej izby samorządu
zawodowego, posiadającą minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe w
wykonawstwie jako kierownik robót
sanitarnych;
— kierownikiem robót elektrycznych
– 1 osobą posiadającą uprawnienia
bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, wpisaną
na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego,
posiadającą minimum 5 letnie
doświadczenie zawodowe w
wykonawstwie jako kierownik robót
elektrycznych;
ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w p.
VIII ppkt 3 SIWZ;
4.1. sytuacji ekonomicznej i
finansowej – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że :
a) posiada środki finansowe bądź
zdolność kredytową na kwotę nie
mniejszą niż 5 000 000,00 PLN

wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, wpisaną na listę
członków właściwej izby samorządu
zawodowego, posiadającą minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe w
wykonawstwie jako kierownik robót
sanitarnych;
- kierownikiem robót elektrycznych
– 1 osobą posiadającą uprawnienia
bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, wpisaną
na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego,
posiadającą minimum 5 letnie
doświadczenie zawodowe w
wykonawstwie jako kierownik robót
elektrycznych;
ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w p.
VIII ppkt 3 SIWZ;
1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że:
a) posiada środki finansowe bądź
zdolność kredytową na kwotę nie
mniejszą niż 5 000 000,00 zł
b) osiągnął średni roczny przychód
ze sprzedaży za ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – za rok 2013, w
wysokości nie mniejszej niż 10 000
000,00 zł ;
c) na dzień zakończenia ostatniego
roku obrotowego uzyskał tzw.
wskaźnik bieżącej płynności
finansowej o wartości nie mniejszej
niż 2,0 i nie większy niż 3 liczony
jako stosunek aktywów bieżących
do zobowiązań krótkoterminowych,
o których mowa w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
zm.)
d) na dzień zakończenia ostatniego
roku obrotowego uzyskał tzw.
wskaźnik możliwości pokrycia
zobowiązań natychmiast
wymagalnych o wartości nie
mniejszej niż 0,5 liczony jako
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b) osiągnął średni roczny przychód stosunek aktywów pieniężnych do
ze sprzedaży za ostatnie 3 lata
zobowiązań krótkoterminowych,
obrotowe, a jeżeli okres działalności o których mowa w art. 3 ust. 1
jest krótszy – za rok 2013, w
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
wysokości nie mniejszej niż 10 000 rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.
000,00 PLN;
330 z późn. zm.) ;
c) na dzień zakończenia ostatniego e) na dzień zakończenia
roku obrotowego uzyskał tzw.
ostatniego roku obrotowego
wskaźnik bieżącej płynności
uzyskał tzw. wskaźnik poziomu
finansowej o wartości nie mniejszej samofinansowania
niż 2,0 i nie większy niż 3 liczony
o wartości nie mniejszej niż 0,6
jako stosunek aktywów bieżących
liczony jako stosunek aktywów netto
do zobowiązań krótkoterminowych, do sumy aktywów, o których mowa
o których mowa w art. 3 ust. 1
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o września 1994 r. o rachunkowości
rachunkowości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
zm.)
zm.)
- ocena spełnienia tego warunku
d) na dzień zakończenia ostatniego będzie dokonywana na podstawie
roku obrotowego uzyskał tzw.
dokumentów, o których mowa w pkt.
wskaźnik możliwości pokrycia
VIII ppkt. 4 SIWZ;
zobowiązań natychmiast
2. Wykonawca może polegać
wymagalnych o wartości nie
na wiedzy i doświadczeniu,
mniejszej niż 0,5 liczony jako
potencjale technicznym, osobach
stosunek aktywów pieniężnych do zdolnych do wykonania zamówienia
zobowiązań krótkoterminowych,
lub zdolnościach finansowych
o których mowa w art. 3 ust. 1
innych podmiotów, niezależnie od
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o charakteru prawnego łączących
rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. go z nimi stosunków. W takim
330 z późn. zm.) ;
przypadku Wykonawca zobowiązany
e) na dzień zakończenia
jest udowodnić Zamawiającemu,
ostatniego roku obrotowego
że będzie dysponował zasobami
uzyskał tzw. wskaźnik poziomu
niezbędnymi do realizacji
samofinansowania
zamówienia.
o wartości nie mniejszej niż 0,6
3. Zamawiający oceni spełnienie
liczony jako stosunek aktywów netto warunków udziału w postępowaniu
do sumy aktywów, o których mowa na podstawie dokumentów
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29
załączonych do oferty zgodnie z
września 1994 r. o rachunkowości
formułą spełnia – nie spełnia.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
- Wykaz oświadczeń i dokumentów,
zm.)
jakie mają dostarczyć wykonawcy
— ocena spełnienia tego warunku w celu potwierdzenia spełniania
będzie dokonywana na podstawie
warunków udziału w postępowaniu
dokumentów, o których mowa w pkt. (art. 36 ust 1 pkt 6 PZP):
VIII ppkt. 4 SIWZ;
1. W celu potwierdzenia, że
5. Wykonawca może polegać
Wykonawca spełnia warunki udziału
na wiedzy i doświadczeniu,
w postępowaniu Zamawiający żąda
potencjale technicznym, osobach
przedłożenia:
zdolnych do wykonania zamówienia 1.1. Oświadczenia o spełnianiu
lub zdolnościach finansowych
warunków udziału w postępowaniu
innych podmiotów, niezależnie od
– w tym celu wykonawcy mogą
charakteru prawnego łączących
wykorzystać wzór oświadczenia
go z nimi stosunków. W takim
stanowiący załącznik nr 3 do
przypadku Wykonawca zobowiązany formularza oferty.
jest udowodnić Zamawiającemu,
2. W celu potwierdzenia, że
że będzie dysponował zasobami
Wykonawca posiada niezbędna
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niezbędnymi do realizacji
wiedzę i doświadczenie
zamówienia.
Zamawiający żąda przedłożenia
6. Zamawiający oceni spełnienie
następujących oświadczeń i
warunków udziału w postępowaniu dokumentów:
na podstawie dokumentów
2.1 Wykazu wykonanych robót
załączonych do oferty zgodnie z
budowlanych w okresie ostatnich
formułą spełnia – nie spełnia.
pięciu lat przed upływem terminu
— Wykaz oświadczeń i dokumentów, składania ofert w zakresie
jakie mają dostarczyć wykonawcy
niezbędnym do wykazania spełnienia
w celu potwierdzenia spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia
warunków udziału w postępowaniu określonego w pkt VII SIWZ ppkt
(art. 36 ust 1 pkt 6 PZP):
1.2, a jeżeli okres prowadzenia
1. W celu potwierdzenia, że
działalności jest krótszy - w tym
Wykonawca spełnia warunki udziału okresie, z podaniem ich wartości,
w postępowaniu Zamawiający żąda przedmiotu, dat wykonania i
przedłożenia:
odbiorców oraz załączenia dowodów
1.1. Oświadczenia o spełnianiu
dotyczących najważniejszych
warunków udziału w postępowaniu robót, określających, czy roboty te
– w tym celu wykonawcy mogą
zostały wykonane w sposób należyty
wykorzystać wzór oświadczenia
oraz wskazujących, czy zostały
stanowiący załącznik do formularza wykonane zgodnie z zasadami sztuki
oferty.
budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. W celu potwierdzenia, że
Wykonawcy do sporządzenia
Wykonawca posiada niezbędna
wykazu wykonanych robót mogą
wiedzę i doświadczenie
wykorzystać formularz stanowiący
Zamawiający żąda przedłożenia
załącznik nr 4 do formularza oferty.
następujących oświadczeń i
2.2.Wykonawca na dowód czy
dokumentów:
roboty zostały wykonane w sposób
2.1 Wykazu wykonanych robót
należyty, zgodnie z zasadami
budowlanych w okresie ostatnich
sztuki budowlanej oraz prawidłowo
pięciu lat przed upływem terminu
ukończone zobowiązany jest
składania ofert w zakresie
przedłożyć poświadczenie bądź inne
niezbędnym do wykazania spełnienia dokumenty, jeżeli z uzasadnionych
warunku wiedzy i doświadczenia
przyczyn o obiektywnym charakterze
określonego w pkt VII SIWZ ppkt
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
1.2, a jeżeli okres prowadzenia
poświadczenia np. protokół odbioru
działalności jest krótszy - w tym
robót bez zastrzeżeń
okresie, z podaniem ich wartości,
2.3. Jeżeli roboty wskazane przez
przedmiotu, dat wykonania i
Wykonawcę w Wykazie, o którym
odbiorców oraz załączenia dowodów mowa w ppkt 2.1 były wcześniej
dotyczących najważniejszych
wykonane na rzecz Zamawiającego,
robót, określających, czy roboty te Wykonawca nie ma obowiązku
zostały wykonane w sposób należyty przedkładania dowodów, że roboty
oraz wskazujących, czy zostały
zostały wykonane należycie.
wykonane zgodnie z zasadami sztuki 3.W celu potwierdzenia, że
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca dysponuje odpowiednim
Wykonawcy do sporządzenia
potencjałem technicznym oraz
wykazu wykonanych robót mogą
osobami zdolnymi do wykonania
wykorzystać formularz stanowiący zamówienia Zamawiający żąda
załącznik do formularza oferty.
przedłożenia:
Wykonawca może załączyć swój
3.1.Wykazu osób, o których mowa
złącznik. Jednakże wszystkie
w p. VII ppkt 1.3 SIWZ wraz z
informacje zawarte w załączniku
informacjami na temat ich kwalifikacji
wykonanym przez Zamawiającego zawodowych, doświadczenia i
winny się znaleźć w załączniku
wykształcenia niezbędnych do
wykonanym przez Wykonawcę.
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
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nich czynności, oraz informację
2.2.Wykonawca na dowód czy
roboty zostały wykonane w sposób o podstawie do dysponowania
należyty, zgodnie z zasadami
tymi osobami. Wykonawcy do
sztuki budowlanej oraz prawidłowo sporządzenia wykazu osób mogą
ukończone zobowiązany jest
wykorzystać formularz stanowiący
przedłożyć poświadczenie bądź inne załącznik nr 5 do formularza oferty.
dokumenty, jeżeli z uzasadnionych 3.2.Oświadczenia, że osoby
przyczyn o obiektywnym charakterze wymienione w wykazie posiadają
wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymagane przez Zamawiającego
poświadczenia
uprawnienia określone w p. VII
2.3. Jeżeli roboty wskazane przez
pp 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem
Wykonawcę w Wykazie, o którym
oświadczenia stanowiącym załącznik
mowa w ppkt 2.1 były wcześniej
nr 6 do formularza oferty.
wykonane na rzecz Zamawiającego, UWAGA:
Wykonawca nie ma obowiązku
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia
przedkładania dowodów, że roboty 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
zostały wykonane należycie.
(tj. Dz. U. z 2006 roku nr 156, poz.
3.W celu potwierdzenia, że
1118 ze zm.) osoby, które przed
Wykonawca dysponuje odpowiednim dniem wejścia w życie ustawy,
potencjałem technicznym oraz
uzyskały uprawnienia budowlane
osobami zdolnymi do wykonania
lub stwierdzenie posiadania
zamówienia Zamawiający żąda
przygotowania zawodowego do
przedłożenia:
pełnienia samodzielnych funkcji
3.1.Wykazu osób, o których mowa technicznych w budownictwie,
w p. VII ppkt 1.3 SIWZ wraz z
zachowują uprawnienia do pełnienia
informacjami na temat ich kwalifikacji tych funkcji w dotychczasowym
zawodowych, doświadczenia i
zakresie. Zakres uprawnień
wykształcenia niezbędnych do
budowlanych należy odczytywać
wykonania zamówienia, a także
zgodnie z ich treścią decyzji o
zakresu wykonywanych przez
ich nadaniu w oparciu o przepisy
nich czynności, oraz informację
będące podstawą ich nadania.
o podstawie do dysponowania
Ponadto, zgodnie z art. 12
tymi osobami. Wykonawcy do
a ustawy Prawo budowlane
sporządzenia wykazu osób mogą
samodzielne funkcje techniczne w
wykorzystać formularz stanowiący budownictwie, określone w art. 12
załącznik do formularza oferty.
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
3.2.Oświadczenia, że osoby
mogą również wykonywać osoby,
wymienione w wykazie posiadają
których odpowiednie kwalifikacje
wymagane przez Zamawiającego
zawodowe zostały uznane na
uprawnienia określone w p. VII
zasadach określonych w przepisach
pp 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem
odrębnych.
oświadczenia stanowiącym załącznik W związku z powyższym,
do SIWZ.
Zamawiający zaakceptuje
UWAGA:
uprawnienia budowlane
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia odpowiadające uprawnieniom
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wymaganym przez Zamawiającego,
(tj. Dz. U. z 2006 roku nr 156, poz. które zostały wydane na podstawie
1118 ze zm.) osoby, które przed
wcześniej obowiązujących przepisów
dniem wejścia w życie ustawy,
oraz zagraniczne uprawnienia
uzyskały uprawnienia budowlane
uznane w zakresie i na zasadach
lub stwierdzenie posiadania
opisanych w ustawie z dnia
przygotowania zawodowego do
18.03.2008 r. o zasadach uznawania
pełnienia samodzielnych funkcji
kwalifikacji zawodowych nabytych
technicznych w budownictwie,
w państwach członkowskich Unii
zachowują uprawnienia do pełnienia Europejskiej.
tych funkcji w dotychczasowym
zakresie. Zakres uprawnień
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budowlanych należy odczytywać
Wszystkie osoby przewidziane do
zgodnie z ich treścią decyzji o
realizacji zamówienia muszą biegle
ich nadaniu w oparciu o przepisy
posługiwać się językiem polskim. W
będące podstawą ich nadania.
przeciwnym wypadku Wykonawca
Ponadto, zgodnie z art. 12
udostępni wystarczającą ilość
a ustawy Prawo budowlane
kompetentnych tłumaczy,
samodzielne funkcje techniczne w wykazujących znajomość języka
budownictwie, określone w art. 12
technicznego w zakresie terminologii
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
budowlanej, we wszystkich
mogą również wykonywać osoby,
specjalnościach występujących przy
których odpowiednie kwalifikacje
realizacji zamówienia.
zawodowe zostały uznane na
4.W celu potwierdzenia, że
zasadach określonych w przepisach Wykonawca znajduje się w
odrębnych.
sytuacji ekonomicznej i finansowej
W związku z powyższym,
zapewniającej wykonanie
Zamawiający zaakceptuje
zamówienia, Zamawiający żąda
uprawnienia budowlane
następujących dokumentów:
odpowiadające uprawnieniom
4.1.Informacji banku lub
wymaganym przez Zamawiającego, spółdzielczej kasy oszczędnościowoktóre zostały wydane na podstawie kredytowej, w którym wykonawca
wcześniej obowiązujących przepisów posiada rachunek, potwierdzającej
oraz zagraniczne uprawnienia
wysokość posiadanych środków
uznane w zakresie i na zasadach
finansowych lub zdolność kredytową
opisanych w ustawie z dnia
wykonawcy, wystawionej nie
18.03.2008 r. o zasadach uznawania wcześniej niż 3 miesiące przed
kwalifikacji zawodowych nabytych
upływem terminu składania ofert.
w państwach członkowskich Unii
4.2.Sprawozdania finansowego
Europejskiej.
określającego średni roczny
Wszystkie osoby przewidziane do
przychód ze sprzedaży oraz
realizacji zamówienia muszą biegle wskaźniki ekonomiczne, o których
posługiwać się językiem polskim. W mowa w pkt VII ppkt 1.4 a jeżeli
przeciwnym wypadku Wykonawca podlega ono badaniu przez
udostępni wystarczającą ilość
biegłego rewidenta zgodnie z
kompetentnych tłumaczy,
przepisami o rachunkowości,
wykazujących znajomość języka
również z opinią odpowiednio
technicznego w zakresie terminologii o badanym sprawozdaniu, a
budowlanej, we wszystkich
w przypadku wykonawców nie
specjalnościach występujących przy zobowiązanych do sporządzania
realizacji zamówienia.
sprawozdania finansowego innych
4.W celu potwierdzenia, że
dokumentów określających wartości,
Wykonawca znajduje się w
o których mowa w pkt VII ppkt
sytuacji ekonomicznej i finansowej 1.4 lit.c) potwierdzonych audytem
zapewniającej wykonanie
przeprowadzonym przez biegłego
zamówienia, Zamawiający żąda
rewidenta – za okres ostatnich
następujących dokumentów:
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
4.1.Informacji banku lub
prowadzenia działalności jest krótszy
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- – za rok 2013. Wykonawca winien
kredytowej, w którym wykonawca
również wypełnić do oferty załącznik
posiada rachunek, potwierdzającej nr 7 do formularza oferty;
wysokość posiadanych środków
4.3.Sprawozdanie finansowe
finansowych lub zdolność kredytową określające wartości, o których
wykonawcy, wystawionej nie
mowa w ppkt 1.4 lit. c, d, e, a
wcześniej niż 3 miesiące przed
jeżeli podlega ono badaniu przez
upływem terminu składania ofert.
biegłego rewidenta zgodnie z
4.2.Sprawozdania finansowego
przepisami o rachunkowości,
określającego średni roczny
również z opinią odpowiednio
przychód ze sprzedaży oraz
o badanym sprawozdaniu, a
wskaźniki ekonomiczne, o których w przypadku wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
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mowa w pkt VII ppkt 4.1 a jeżeli
sprawozdania finansowego innych
podlega ono badaniu przez
dokumentów określających wartości,
biegłego rewidenta zgodnie z
o których mowa ppkt 1.4 lit. c,
przepisami o rachunkowości,
d, e potwierdzonych audytem
również z opinią odpowiednio
przeprowadzonym przez biegłego
o badanym sprawozdaniu, a
rewidenta – za okres ostatniego
w przypadku wykonawców
roku obrotowego, a jeżeli okres
niezobowiązanych do sporządzania prowadzenia działalności jest krótszy
sprawozdania finansowego innych – za ten okres. Wykonawca winien
dokumentów określających wartości, również wypełnić do oferty załącznik
o których mowa w pkt. VII ppkt.
nr 8 do formularza oferty.
4 lit. c potwierdzonych audytem
5.Jeżeli Wykonawca będzie
przeprowadzonym przez biegłego
polegać na wiedzy i doświadczeniu,
rewidenta – za okres ostatnich
potencjale technicznym, osobach
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres zdolnych do wykonania zamówienia
prowadzenia działalności jest krótszy lub zdolnościach finansowych
– za rok 2013. Wykonawca winien innych podmiotów w celu oceny
również wypełnić do oferty załącznik czy stosunek łączący wykonawcę
określony w SIWZ ;
z podmiotem, z którego zasobów
4.3.Sprawozdanie finansowe
będzie korzystał wykonawca
określające wartości, o których
gwarantuje rzeczywisty dostęp do
mowa w VII ppkt. 4 lit. c, d, e, a
tych zasobów, zamawiający żąda
jeżeli podlega ono badaniu przez
przedłożenia:
biegłego rewidenta zgodnie z
a) pisemnego zobowiązania
przepisami o rachunkowości,
tych podmiotów do oddania do
również z opinią odpowiednio
dyspozycji wykonawcy niezbędnych
o badanym sprawozdaniu, a
zasobów na okres korzystania z
w przypadku wykonawców
nich przy wykonywaniu zamówienia.
niezobowiązanych do sporządzania Zobowiązanie winno zawierać
sprawozdania finansowego innych wskazanie jakie zasoby, na jaki
dokumentów określających wartości, okres oraz w jaki sposób zostaną
o których mowa w VII ppkt. 4 lit.
udostępnione. Zobowiązanie
c, d, e, potwierdzonych audytem
powinno być podpisane przez
przeprowadzonym przez biegłego
osobę upoważnioną do składania
rewidenta – za okres ostatniego
oświadczeń woli w imieniu podmiotu
roku obrotowego, a jeżeli okres
składającego zobowiązanie i
prowadzenia działalności jest krótszy złożone w oryginale lub notarialnie
– za ten okres. Wykonawca winien poświadczonej kopii. W przypadku,
również wypełnić do oferty załącznik gdy zobowiązanie podpisał
określony w SIWZ
pełnomocnik, do zobowiązania
5.Jeżeli Wykonawca będzie
powinien być dołączony dokument
polegać na wiedzy i doświadczeniu, pełnomocnictwa.
potencjale technicznym, osobach
b) umowy zawartej pomiędzy
zdolnych do wykonania zamówienia wykonawcą i podmiotem oddającym
lub zdolnościach finansowych
swoje zasoby do dyspozycji
innych podmiotów w celu oceny
wykonawcy względnie innego
czy stosunek łączący wykonawcę
dokumentu określającego sposób
z podmiotem, z którego zasobów
wykorzystania zasobów innego
będzie korzystał wykonawca
podmiotu przez wykonawcę
gwarantuje rzeczywisty dostęp do
przy wykonywaniu zamówienia,
tych zasobów, zamawiający żąda
charakter stosunku, jaki będzie łączył
przedłożenia:
wykonawcę z innym podmiotem,
a) pisemnego zobowiązania
zakres i okres udziału innego
tych podmiotów do oddania do
podmiotu w realizacji zamówienia.
dyspozycji wykonawcy niezbędnych c) informacji banku lub spółdzielczej
zasobów na okres korzystania z
kasy oszczędnościowo-kredytowej
nich przy wykonywaniu zamówienia. potwierdzającej, że podmiot
Zobowiązanie winno zawierać
udostępniający swoje zasoby
finansowe posiada środki finansowe
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wskazanie jakie zasoby, na jaki
lub zdolność kredytową nie mniejsze
okres oraz w jaki sposób zostaną
od kwoty udostępnianych środków
udostępnione. Zobowiązanie
finansowych - w przypadku, gdy
powinno być podpisane przez
wykonawca wykazując spełnienie
osobę upoważnioną do składania
warunków, o których w art. 22 ust 1
oświadczeń woli w imieniu podmiotu pkt 4 PZP polega na zdolnościach
składającego zobowiązanie i
finansowych innych podmiotów.
złożone w oryginale lub notarialnie 6. Zamawiający oceni spełnienie
poświadczonej kopii. W przypadku, warunków udziału w postępowaniu
gdy zobowiązanie podpisał
na podstawie dokumentów
pełnomocnik, do zobowiązania
załączonych do oferty zgodnie z
powinien być dołączony dokument formułą spełnia – nie spełnia.
pełnomocnictwa.
- Inne dokumenty (oświadczenia)
b) umowy zawartej pomiędzy
wymagane przez Zamawiającego:
wykonawcą i podmiotem oddającym 1. W celu potwierdzenia , że
swoje zasoby do dyspozycji
urządzenia i materiały, które
wykonawcy względnie innego
Wykonawca zastosuje do wykonania
dokumentu określającego sposób
przedmiotu zamówienia a które
wykorzystania zasobów innego
są istotne dla prawidłowej
podmiotu przez wykonawcę
realizacji zamówienia odpowiadają
przy wykonywaniu zamówienia,
wymaganiom Zamawiającego
charakter stosunku, jaki będzie łączył określonym w SIWZ i dokumentacji
wykonawcę z innym podmiotem,
projektowej Zamawiający żąda:
zakres i okres udziału innego
przedłożenia:
podmiotu w realizacji zamówienia. a) folderów, prospektów, instrukcji
c) informacji banku lub spółdzielczej użytkowania bądź innych
kasy oszczędnościowo-kredytowej materiałów informacyjnych
potwierdzającej, że podmiot
producenta urządzeń/
udostępniający swoje zasoby
wyposażenia specjalistycznego
finansowe posiada środki finansowe wyszczególnionych w załączniku nr
lub zdolność kredytową nie mniejsze 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10b, 10c, 10d,
od kwoty udostępnianych środków 10e, 10f, 10g, 10h, 10i do formularza
finansowych - w przypadku, gdy
oferty, zawierających potwierdzenie
wykonawca wykazując spełnienie
parametrów i właściwości, o których
warunków, o których w art. 22 ust 1 mowa w w/w załącznikach
pkt 4 PZP polega na zdolnościach b) zaświadczenia producenta
finansowych innych podmiotów.
urządzeń/wyposażenia
2. Zamawiający oceni spełnienie
specjalistycznego wymienionych w
warunków udziału w postępowaniu załączniku
na podstawie dokumentów
nr 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e,
załączonych do oferty zgodnie z
10f, 10g, 10h, 10i potwierdzenie
formułą spełnia – nie spełnia.
parametrów i właściwości, o których
— Inne dokumenty (oświadczenia) mowa w w/w załącznikach
wymagane przez Zamawiającego: c) autoryzację producenta udzieloną
W celu potwierdzenia , że
Wykonawcy do wbudowania
urządzenia i materiały , które
oferowanego wyposażenia/
Wykonawca zastosuje do wykonania wykończenia specjalistycznego
przedmiotu zamówienia a które
określonego w załączniku nr 10, 10a,
są istotne dla prawidłowej
10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h,
realizacji zamówienia odpowiadają 10i.
wymaganiom Zamawiającego
określonym w SIWZ i dokumentacji
projektowej Zamawiający żąda :
a) załączenia do oferty wypełnionych
przez Wykonawcę załączników
do SIWZ zawierających
określenie producentów, numerów
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katalogowych , modeli , typu
itp. urządzeń oraz informacji
dotyczących wszystkich
wymaganych parametrów i
właściwości
b) przedłożenia folderów ,
prospektów , instrukcji użytkowania
bądź innych materiałów
informacyjnych producenta urządzeń
i materiałów wyszczególnionych w
załączniku do SIWZ, zawierających
potwierdzenie danych , o których
mowa pod lit. a)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów: W celu potwierdzenia,
wymogów:
że Wykonawca znajduje się w
W celu potwierdzenia, że
sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca znajduje się w
zapewniającej wykonanie
sytuacji ekonomicznej i finansowej
zamówienia, Zamawiający żąda
zapewniającej wykonanie
następujących dokumentów:
zamówienia, Zamawiający żąda
1.Informacji banku lub spółdzielczej następujących dokumentów:
kasy oszczędnościowo-kredytowej, 1. Informacji banku lub spółdzielczej
w którym wykonawca posiada
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
rachunek, potwierdzającej wysokość w którym wykonawca posiada
posiadanych środków finansowych rachunek, potwierdzającej wysokość
lub zdolność kredytową wykonawcy, posiadanych środków finansowych
wystawionej nie wcześniej niż 3
lub zdolność kredytową wykonawcy,
miesiące przed upływem terminu
wystawionej nie wcześniej niż 3
składania ofert.
miesiące przed upływem terminu
2.Sprawozdania finansowego
składania ofert.
określającego średni roczny
2. Sprawozdania finansowego
przychód ze sprzedaży oraz
określającego średni roczny
wskaźniki ekonomiczne, o których przychód ze sprzedaży oraz
mowa w pkt VII ppkt 4.1 a jeżeli
wskaźniki ekonomiczne, o których
podlega ono badaniu przez
mowa w pkt VII ppkt 1.4 a jeżeli
biegłego rewidenta zgodnie z
podlega ono badaniu przez
przepisami o rachunkowości,
biegłego rewidenta zgodnie z
również z opinią odpowiednio
przepisami o rachunkowości,
o badanym sprawozdaniu, a
również z opinią odpowiednio
w przypadku wykonawców
o badanym sprawozdaniu, a
niezobowiązanych do sporządzania w przypadku wykonawców nie
sprawozdania finansowego innych zobowiązanych do sporządzania
dokumentów określających wartości, sprawozdania finansowego innych
o których mowa w pkt. VII ppkt.
dokumentów określających wartości,
4 lit. c potwierdzonych audytem
o których mowa w pkt VII ppkt
przeprowadzonym przez biegłego
1.4 lit.c) potwierdzonych audytem
rewidenta – za okres ostatnich
przeprowadzonym przez biegłego
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres rewidenta – za okres ostatnich
prowadzenia działalności jest krótszy trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
– za rok 2013. Wykonawca winien prowadzenia działalności jest krótszy
również wypełnić do oferty załącznik – za rok 2013. Wykonawca winien
określony w SIWZ ;
również wypełnić do oferty załącznik
3. Sprawozdanie finansowe
nr 7 do formularza oferty;
określające wartości, o których
3. Sprawozdanie finansowe
mowa w VII ppkt. 4 lit. c, d, e, a
określające wartości, o których
jeżeli podlega ono badaniu przez
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biegłego rewidenta zgodnie z
mowa w ppkt 1.4 lit. c, d, e, a
przepisami o rachunkowości,
jeżeli podlega ono badaniu przez
również z opinią odpowiednio
biegłego rewidenta zgodnie z
o badanym sprawozdaniu, a
przepisami o rachunkowości,
w przypadku wykonawców
również z opinią odpowiednio
niezobowiązanych do sporządzania o badanym sprawozdaniu, a
sprawozdania finansowego innych w przypadku wykonawców nie
dokumentów określających wartości, zobowiązanych do sporządzania
o których mowa w VII ppkt. 4 lit.
sprawozdania finansowego innych
c, d, e, potwierdzonych audytem
dokumentów określających wartości,
przeprowadzonym przez biegłego
o których mowa ppkt 1.4 lit. c,
rewidenta – za okres ostatniego
d, e potwierdzonych audytem
roku obrotowego, a jeżeli okres
przeprowadzonym przez biegłego
prowadzenia działalności jest krótszy rewidenta – za okres ostatniego
– za ten okres. Wykonawca winien roku obrotowego, a jeżeli okres
również wypełnić do oferty załącznik prowadzenia działalności jest krótszy
określony w SIWZ.
– za ten okres. Wykonawca winien
Jeżeli Wykonawca będzie polegać również wypełnić do oferty załącznik
na wiedzy i doświadczeniu,
nr 8 do formularza oferty.
potencjale technicznym, osobach
Jeżeli Wykonawca będzie polegać
zdolnych do wykonania zamówienia na wiedzy i doświadczeniu,
lub zdolnościach finansowych
potencjale technicznym, osobach
innych podmiotów w celu oceny
zdolnych do wykonania zamówienia
czy stosunek łączący wykonawcę
lub zdolnościach finansowych
z podmiotem, z którego zasobów
innych podmiotów w celu oceny
będzie korzystał wykonawca
czy stosunek łączący wykonawcę
gwarantuje rzeczywisty dostęp do
z podmiotem, z którego zasobów
tych zasobów, zamawiający żąda
będzie korzystał wykonawca
przedłożenia:
gwarantuje rzeczywisty dostęp do
a) pisemnego zobowiązania
tych zasobów, zamawiający żąda
tych podmiotów do oddania do
przedłożenia:
dyspozycji wykonawcy niezbędnych a) pisemnego zobowiązania
zasobów na okres korzystania z
tych podmiotów do oddania do
nich przy wykonywaniu zamówienia. dyspozycji wykonawcy niezbędnych
Zobowiązanie winno zawierać
zasobów na okres korzystania z
wskazanie jakie zasoby, na jaki
nich przy wykonywaniu zamówienia.
okres oraz w jaki sposób zostaną
Zobowiązanie winno zawierać
udostępnione. Zobowiązanie
wskazanie jakie zasoby, na jaki
powinno być podpisane przez
okres oraz w jaki sposób zostaną
osobę upoważnioną do składania
udostępnione. Zobowiązanie
oświadczeń woli w imieniu podmiotu powinno być podpisane przez
składającego zobowiązanie i
osobę upoważnioną do składania
złożone w oryginale lub notarialnie oświadczeń woli w imieniu podmiotu
poświadczonej kopii. W przypadku, składającego zobowiązanie i
gdy zobowiązanie podpisał
złożone w oryginale lub notarialnie
pełnomocnik, do zobowiązania
poświadczonej kopii. W przypadku,
powinien być dołączony dokument gdy zobowiązanie podpisał
pełnomocnictwa.
pełnomocnik, do zobowiązania
b) umowy zawartej pomiędzy
powinien być dołączony dokument
wykonawcą i podmiotem oddającym pełnomocnictwa.
swoje zasoby do dyspozycji
b) umowy zawartej pomiędzy
wykonawcy względnie innego
wykonawcą i podmiotem oddającym
dokumentu określającego sposób
swoje zasoby do dyspozycji
wykorzystania zasobów innego
wykonawcy względnie innego
podmiotu przez wykonawcę
dokumentu określającego sposób
przy wykonywaniu zamówienia,
wykorzystania zasobów innego
charakter stosunku, jaki będzie łączył podmiotu przez wykonawcę
wykonawcę z innym podmiotem,
przy wykonywaniu zamówienia,
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zakres i okres udziału innego
charakter stosunku, jaki będzie łączył
podmiotu w realizacji zamówienia. wykonawcę z innym podmiotem,
c) informacji banku lub spółdzielczej zakres i okres udziału innego
kasy oszczędnościowo-kredytowej podmiotu w realizacji zamówienia.
potwierdzającej, że podmiot
c) informacji banku lub spółdzielczej
udostępniający swoje zasoby
kasy oszczędnościowo-kredytowej
finansowe posiada środki finansowe potwierdzającej, że podmiot
lub zdolność kredytową nie mniejsze udostępniający swoje zasoby
od kwoty udostępnianych środków finansowe posiada środki finansowe
finansowych - w przypadku, gdy
lub zdolność kredytową nie mniejsze
wykonawca wykazując spełnienie
od kwoty udostępnianych środków
warunków, o których w art. 22 ust 1 finansowych - w przypadku, gdy
pkt 4 PZP polega na zdolnościach wykonawca wykazując spełnienie
finansowych innych podmiotów.
warunków, o których w art. 22 ust 1
Zamawiający oceni spełnienie
pkt 4 PZP polega na zdolnościach
warunków udziału w postępowaniu finansowych innych podmiotów.
na podstawie dokumentów
Zamawiający oceni spełnienie
załączonych do oferty zgodnie z
warunków udziału w postępowaniu
formułą spełnia – nie spełnia.
na podstawie dokumentów
Minimalny poziom ewentualnie
załączonych do oferty zgodnie z
wymaganych standardów: W tym
formułą spełnia – nie spełnia.
zakresie Zamawiający wymaga, aby Minimalny poziom ewentualnie
Wykonawca wykazał, że :
wymaganych standardów:
a) posiada środki finansowe bądź
W tym zakresie Zamawiający
zdolność kredytową na kwotę nie
wymaga, aby Wykonawca wykazał,
mniejszą niż 5 000 000,00 PLN
że:
b) osiągnął średni roczny przychód a) posiada środki finansowe bądź
ze sprzedaży za ostatnie 3 lata
zdolność kredytową na kwotę nie
obrotowe, a jeżeli okres działalności mniejszą niż 5 000 000,00 zł
jest krótszy – za rok 2013, w
b) osiągnął średni roczny przychód
wysokości nie mniejszej niż 10 000 ze sprzedaży za ostatnie 3 lata
000,00 PLN;
obrotowe, a jeżeli okres działalności
c) na dzień zakończenia ostatniego jest krótszy – za rok 2013, w
roku obrotowego uzyskał tzw.
wysokości nie mniejszej niż 10 000
wskaźnik bieżącej płynności
000,00 zł ;
finansowej o wartości nie mniejszej c) na dzień zakończenia ostatniego
niż 2,0 i nie większy niż 3 liczony
roku obrotowego uzyskał tzw.
jako stosunek aktywów bieżących
wskaźnik bieżącej płynności
do zobowiązań krótkoterminowych, finansowej o wartości nie mniejszej
o których mowa w art. 3 ust. 1
niż 2,0 i nie większy niż 3 liczony
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o jako stosunek aktywów bieżących
rachunkowości
do zobowiązań krótkoterminowych,
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
o których mowa w art. 3 ust. 1
zm.)
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
d) na dzień zakończenia ostatniego rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.
roku obrotowego uzyskał tzw.
330 z późn. zm.)
wskaźnik możliwości pokrycia
d) na dzień zakończenia ostatniego
zobowiązań natychmiast
roku obrotowego uzyskał tzw.
wymagalnych o wartości nie
wskaźnik możliwości pokrycia
mniejszej niż 0,5 liczony jako
zobowiązań natychmiast
stosunek aktywów pieniężnych do wymagalnych o wartości nie
zobowiązań krótkoterminowych,
mniejszej niż 0,5 liczony jako
o których mowa w art. 3 ust. 1
stosunek aktywów pieniężnych do
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zobowiązań krótkoterminowych,
rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. o których mowa w art. 3 ust. 1
330 z późn. zm.) ;
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

19 / 25

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.
e) na dzień zakończenia
ostatniego roku obrotowego
330 z późn. zm.) ;
uzyskał tzw. wskaźnik poziomu
e) na dzień zakończenia
samofinansowania
ostatniego roku obrotowego
o wartości nie mniejszej niż 0,6
uzyskał tzw. wskaźnik poziomu
liczony jako stosunek aktywów netto samofinansowania
do sumy aktywów, o których mowa o wartości nie mniejszej niż 0,6
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29
liczony jako stosunek aktywów netto
września 1994 r. o rachunkowości
do sumy aktywów, o których mowa
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29
zm.)
września 1994 r. o rachunkowości
— ocena spełnienia tego warunku (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
będzie dokonywana na podstawie
zm.)
dokumentów, o których mowa w pkt. - ocena spełnienia tego warunku
VIII ppkt. 4 SIWZ;
będzie dokonywana na podstawie
Wykonawca może polegać na
dokumentów, o których mowa w pkt.
wiedzy i doświadczeniu, potencjale VIII ppkt. 4 SIWZ;
technicznym, osobach zdolnych
Wykonawca może polegać na
do wykonania zamówienia lub
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
zdolnościach finansowych innych
technicznym, osobach zdolnych
podmiotów, niezależnie od
do wykonania zamówienia lub
charakteru prawnego łączących
zdolnościach finansowych innych
go z nimi stosunków. W takim
podmiotów, niezależnie od
przypadku Wykonawca zobowiązany charakteru prawnego łączących
jest udowodnić Zamawiającemu,
go z nimi stosunków. W takim
że będzie dysponował zasobami
przypadku Wykonawca zobowiązany
niezbędnymi do realizacji
jest udowodnić Zamawiającemu,
zamówienia.
że będzie dysponował zasobami
Zamawiający oceni spełnienie
niezbędnymi do realizacji
warunków udziału w postępowaniu zamówienia.
na podstawie dokumentów
Zamawiający oceni spełnienie
załączonych do oferty zgodnie z
warunków udziału w postępowaniu
formułą spełnia – nie spełnia.
na podstawie dokumentów
załączonych do oferty zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:

Powinno być:

Do Formularza oferty należy
- Oferta pod rygorem nieważności
dołączyć następujące dokumenty i powinna być złożona w
oświadczenia:
formie pisemnej. Zalecane
a) pełnomocnictwo - w przypadku, jest sporządzenie oferty z
jeżeli osoba podpisująca ofertę
wykorzystaniem wzoru oferty
działa na podstawie pełnomocnictwa, oraz wzorów załączników
pełnomocnictwo załączone do oferty do oferty. W przypadku gdy
winno być złożone w oryginale lub Wykonawca nie będzie korzystał
notarialnie poświadczonej kopii,
z wzorów przygotowanych przez
a z treści pełnomocnictwa musi
Zamawiającego i zawartych w SIWZ,
jednoznacznie wynikać uprawnienie zobowiązany jest w załączniku
do podpisania oferty;
przygotowanym we własnym
b) oświadczenia i dokumenty
zakresie bezwzględnie zamieścić
potwierdzające brak podstaw
wszystkie informacje wymagane
do wykluczenia z postępowania
przez Zamawiającego.
określone w pkt VI SIWZ;
- Do Formularza oferty należy
c) listę podmiotów należących
dołączyć następujące dokumenty i
do tej samej grupy kapitałowej
oświadczenia:
w rozumieniu ustawy z dnia
a) pełnomocnictwo - w przypadku,
16.02.2007 r o ochronie konkurencji i jeżeli osoba podpisująca ofertę
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konsumentów albo informację o tym, działa na podstawie pełnomocnictwa,
że Wykonawca nie należy do grupy pełnomocnictwo załączone do oferty
kapitałowej wg wzoru stanowiącego winno być złożone w oryginale lub
załącznik do formularza oferty
notarialnie poświadczonej kopii,
d) oświadczenia i dokumenty
a z treści pełnomocnictwa musi
potwierdzające spełnianie warunków jednoznacznie wynikać uprawnienie
udziału w postępowaniu określone w do podpisania oferty;
pkt VIII SIWZ;
b) oświadczenia i dokumenty
e) załączniki do SIWZ , o których
potwierdzające brak podstaw
mowa w pkt IX ppkt1 lit.a) , ) oraz
do wykluczenia z postępowania
foldery , prospekty , instrukcje
określone w pkt VI SIWZ;
użytkowania bądź innych materiałów c) listę podmiotów należących
informacyjnych producenta urządzeń do tej samej grupy kapitałowej
i materiałów, które Wykonawca
w rozumieniu ustawy z dnia
zastosuje do wykonania przedmiotu 16.02.2007 r o ochronie konkurencji i
zamówienia , o których mowa w pkt konsumentów albo informację o tym,
IX ppkt 1lit.b) SIWZ
że Wykonawca nie należy do grupy
f) dowód wpłacenia/wniesienia
kapitałowej wg wzoru stanowiącego
wadium. W przypadku wnoszenia
załącznik nr 2 do formularza oferty
wadium w formie:
d) oświadczenia i dokumenty
pieniędzy – kopia przelewu
potwierdzające spełnianie warunków
gwarancji lub poręczeń – kopia tych udziału w postępowaniu określone w
dokumentów. Oryginał należy złożyć pkt VIII SIWZ;
w Kasie Zamawiającego.
e) wypełnione przez Wykonawcę
W przypadku oferty składanej przez załączniki nr 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a,
Wykonawców ubiegających się
10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h,
wspólnie o udzielenie zamówienia 10i do formularza oferty
(konsorcjum) oferta winna spełniać f) oświadczenia i dokumenty
następujące wymagania:
potwierdzające spełnianie przez
a) do oferty powinno być załączone oferowane urządzenia/wyposażenie
pełnomocnictwo do reprezentowania specjalistyczne wymagań SIWZ
Wykonawców w postępowaniu
określone w pkt IX ppkt 1.a , b)
(pełnomocnictwo może także
g) dowód wpłacenia/wniesienia
obejmować uprawnienie do
wadium. W przypadku wnoszenia
zawarcia umowy w postępowaniu). wadium w formie:
Pełnomocnictwo powinno być
pieniędzy – kopia przelewu
załączone w oryginale lub notarialnie gwarancji lub poręczeń – kopia tych
poświadczonej kopii i zawierać
dokumentów. Oryginał należy złożyć
wyszczególnienie wszystkich
w Kasie Zamawiającego.
wykonawców ubiegających się
- W przypadku oferty składanej przez
wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawców ubiegających się
szczegółowo określać zamówienie wspólnie o udzielenie zamówienia
do którego się odnosi, wskazywać (konsorcjum) oferta winna spełniać
pełnomocnika oraz precyzować
następujące wymagania:
zakres jego umocowania;
a) do oferty powinno być załączone
b) oferta wspólna winna być
pełnomocnictwo do reprezentowania
sporządzona zgodnie z SIWZ;
Wykonawców w postępowaniu
c) oświadczenie o spełnieniu
(pełnomocnictwo może także
warunków udziału w postępowaniu obejmować uprawnienie do
w imieniu wszystkich wykonawców zawarcia umowy w postępowaniu).
wspólnie ubiegających się o
Pełnomocnictwo powinno być
udzielenie zamówienia podpisuje
załączone w oryginale lub notarialnie
pełnomocnik. W sytuacji, gdy
poświadczonej kopii i zawierać
każdy z wykonawców samodzielnie wyszczególnienie wszystkich
spełnia wszystkie warunki udziału
wykonawców ubiegających się
w postępowaniu określone w art.
wspólnie o udzielenie zamówienia,
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22 ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający szczegółowo określać zamówienie
dopuszcza złożenie odrębnych
do którego się odnosi, wskazywać
oświadczeń o spełnianiu warunków pełnomocnika oraz precyzować
udziału w postępowaniu przez
zakres jego umocowania;
każdego z wykonawców;
b) oferta wspólna winna być
d) dokumenty wymienione w p. VI
sporządzona zgodnie z SIWZ;
ppkt 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
c) oświadczenie o spełnieniu
każdy wykonawca składa oddzielnie; warunków udziału w postępowaniu
e) listę podmiotów należących
w imieniu wszystkich wykonawców
do tej samej grupy kapitałowej
wspólnie ubiegających się o
w rozumieniu ustawy z dnia
udzielenie zamówienia podpisuje
16.02.2007 r o ochronie konkurencji pełnomocnik. W sytuacji, gdy
i konsumentów albo informację o
każdy z wykonawców samodzielnie
tym, że Wykonawca nie należy do spełnia wszystkie warunki udziału
grupy kapitałowej każdy Wykonawca w postępowaniu określone w art.
składa oddzielnie
22 ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający
f) dokumenty potwierdzające
dopuszcza złożenie odrębnych
spełnianie warunków udziału w
oświadczeń o spełnianiu warunków
postępowaniu określone w pkt
udziału w postępowaniu przez
VIII SIWZ należy złożyć tak, aby
każdego z wykonawców;
wspólnie udokumentować spełnianie d) dokumenty wymienione w p. VI
warunków;
ppkt 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
g) wymagane oświadczenia
każdy wykonawca składa oddzielnie;
należy złożyć w sposób wyraźnie
e) listę podmiotów należących
wskazujący kto składa oświadczenie do tej samej grupy kapitałowej
tj. czy oświadczenie składane jest
w rozumieniu ustawy z dnia
przez członka konsorcjum czy też
16.02.2007 r o ochronie konkurencji
przez pełnomocnika w imieniu
i konsumentów albo informację o
konsorcjum;
tym, że Wykonawca nie należy do
h) wspólnicy spółki cywilnej
grupy kapitałowej każdy Wykonawca
traktowani będą tak jak wykonawcy składa oddzielnie
składający ofertę wspólną.
f) dokumenty potwierdzające
Kluczowe części zamówienia
spełnianie warunków udziału w
przewidziane do osobistego
postępowaniu określone w pkt
wykonania przez Wykonawcę
VIII SIWZ należy złożyć tak, aby
(art. 36 a ust 2PZP oraz informacja wspólnie udokumentować spełnianie
na temat wskazania przez
warunków;
wykonawcę części zamówienia,
g) wymagane oświadczenia
którą zamierza powierzyć
należy złożyć w sposób wyraźnie
podwykonawcom (art. 36b ust 1
wskazujący kto składa oświadczenie
PZP):
tj. czy oświadczenie składane jest
1. Z uwagi na specyfikę przedmiotu przez członka konsorcjum czy też
zamówienia (roboty prowadzone
przez pełnomocnika w imieniu
w czynnym obiekcie szpitalnym)
konsorcjum;
Zamawiający żąda osobistego
h) wspólnicy spółki cywilnej
wykonania przez Wykonawcę :
traktowani będą tak jak wykonawcy
a) roboty konstrukcyjne
składający ofertę wspólną.
b) instalacji wentylacji mechanicznej - Kluczowe części zamówienia
wraz z klimatyzacją wszystkich
przewidziane do osobistego
pomieszczeń,
wykonania przez Wykonawcę
c) instalacji wodociągowej i
(art. 36 a ust 2PZP oraz informacja
kanalizacyjnej,
na temat wskazania przez
d) instalacji elektrycznej wraz
wykonawcę części zamówienia,
z oświetleniem wszystkich
którą zamierza powierzyć
pomieszczeń,
podwykonawcom (art. 36b ust 1
PZP):
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2. W odniesieniu do pozostałych
1. Z uwagi na specyfikę przedmiotu
robót nie wymienionych w pkt
zamówienia (roboty prowadzone
1 Zamawiający dopuszcza
w czynnym obiekcie szpitalnym)
możliwość wykonania robót przez
Zamawiający żąda osobistego
podwykonawców , z tym , że
wykonania przez Wykonawcę :
Wykonawca ma obowiązek wskazać a) robót konstrukcyjnych
w ofercie część zamówienia, której b) instalacji wentylacji mechanicznej
wykonanie zamierza powierzyć
wraz z klimatyzacją wszystkich
podwykonawcy, jeżeli będzie
pomieszczeń,
realizował umowę przy udziale
c)instalacji wodociągowej i
podwykonawców.
kanalizacyjnej,
- ZMIANA UMOWY:
d) instalacji elektrycznej wraz
1. Zmiana postanowień niniejszej
z oświetleniem wszystkich
umowy wymaga formy pisemnej, pod pomieszczeń,
rygorem nieważności.
2. W odniesieniu do pozostałych
2. Zmiana postanowień umowy
robót nie wymienionych w pkt
dopuszczalna jest jedynie w
1 Zamawiający dopuszcza
przypadku:
możliwość wykonania robót przez
a) konieczności zlecenia Wykonawcy podwykonawców , z tym , że
na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP Wykonawca ma obowiązek wskazać
wykonania robót dodatkowych bądź w ofercie część zamówienia, której
zamiennych, których wykonanie ma wykonanie zamierza powierzyć
wpływ na warunki realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli będzie
b) zmian umowy obejmujących
realizował umowę przy udziale
obniżenie wynagrodzenia
podwykonawców.
Wykonawcy bądź innych zmian
- ZMIANA UMOWY:
korzystnych dla Zamawiającego,
1. Zmiana postanowień niniejszej
c) opóźnienia Zamawiającego w
umowy wymaga formy pisemnej, pod
przekazaniu Wykonawcy frontu
rygorem nieważności.
robót jak również z powodu przerw 2. Zmiana postanowień umowy
w realizacji robót powstałych z winy dopuszczalna jest jedynie w
Zamawiającego,
przypadku:
d) przerw w realizacji robót
a) konieczności zlecenia Wykonawcy
spowodowanych warunkami
na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP
atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonania robót dodatkowych bądź
prowadzenie robót zgodnie z
zamiennych, których wykonanie ma
warunkami technicznymi określonymi wpływ na warunki realizacji umowy
w projekcie budowlanym i STWOR b) zmian umowy obejmujących
e) w przypadku, gdy zmiany dotyczą obniżenie wynagrodzenia
nieistotnych postanowień umowy
Wykonawcy bądź innych zmian
tj. zmian, o których wiedza na
korzystnych dla Zamawiającego,
etapie postępowania o udzielenie
c) zmiany wynagrodzenia
zamówienia nie miałaby wpływu na ryczałtowego brutto, przy
krąg podmiotów ubiegających się o zachowaniu wysokości określonego
udzielenia zamówienia czy też na
w umowie wynagrodzenia
wynik postępowania przetargowego. ryczałtowego netto w przypadku
3. Zmiany umowy inne niż określone zmiany stawki podatku VAT
w ust. 2 są nieważne. Zmiany
d) opóźnienia Zamawiającego w
umowy dokonywane są w formie
przekazaniu Wykonawcy frontu
aneksu do umowy.
robót jak również z powodu przerw
w realizacji robót powstałych z winy
Zamawiającego,
e) przerw w realizacji robót
spowodowanych warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi
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prowadzenie robót zgodnie z
warunkami technicznymi określonymi
w projekcie budowlanym i STWOR
f) w przypadku, gdy zmiany dotyczą
nieistotnych postanowień umowy
tj. zmian, o których wiedza na
etapie postępowania o udzielenie
zamówienia nie miałaby wpływu na
krąg podmiotów ubiegających się o
udzielenia zamówienia czy też na
wynik postępowania przetargowego.
3. Zmiany umowy inne niż określone
w ust. 2 są nieważne. Zmiany
umowy dokonywane są w formie
aneksu do umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.3) Informacje dodatkowe:
- Oferta pod rygorem nieważności powinna być
złożona w formie pisemnej. Zalecane jest sporządzenie
oferty z wykorzystaniem wzoru oferty oraz wzorów
załączników do oferty. W przypadku gdy Wykonawca
nie będzie korzystał z wzorów przygotowanych przez
Zamawiającego i zawartych w SIWZ, zobowiązany
jest w załączniku przygotowanym we własnym
zakresie bezwzględnie zamieścić wszystkie informacje
wymagane przez Zamawiającego.
- Do Formularza oferty należy dołączyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
a) pełnomocnictwo - w przypadku, jeżeli
osoba podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo załączone do
oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii, a z treści pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania
oferty;
b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia z postępowania określone w
pkt VI SIWZ;
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty
d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określone w pkt VIII
SIWZ;
e) wypełnione przez Wykonawcę załączniki nr 9, 9a, 9b,
9c, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i do
formularza oferty
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f) oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie przez oferowane urządzenia/wyposażenie
specjalistyczne wymagań SIWZ określone w pkt IX ppkt
1.a , b)
g) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku
wnoszenia wadium w formie:
pieniędzy – kopia przelewu
gwarancji lub poręczeń – kopia tych dokumentów.
Oryginał należy złożyć w Kasie Zamawiającego.
- ZMIANA UMOWY:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest
jedynie w przypadku:
a) konieczności zlecenia Wykonawcy na podstawie art.
67 ust 1 pkt 5 PZP wykonania robót dodatkowych bądź
zamiennych, których wykonanie ma wpływ na warunki
realizacji umowy
b) zmian umowy obejmujących obniżenie
wynagrodzenia Wykonawcy bądź innych zmian
korzystnych dla Zamawiającego,
c) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto, przy
zachowaniu wysokości określonego w umowie
wynagrodzenia ryczałtowego netto w przypadku zmiany
stawki podatku VAT
d) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu
Wykonawcy frontu robót jak również z powodu przerw
w realizacji robót powstałych z winy Zamawiającego,
e) przerw w realizacji robót spowodowanych warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie
robót zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w
projekcie budowlanym i STWOR
f) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych
postanowień umowy tj. zmian, o których wiedza na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie
miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o
udzielenia zamówienia czy też na wynik postępowania
przetargowego.
3. Zmiany umowy inne niż określone w ust. 2 są
nieważne. Zmiany umowy dokonywane są w formie
aneksu do umowy.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-037375
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