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Unia Europejska

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) 000288900

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-111 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 914661088

Osoba do kontaktów:  Eliza Koladyńska - Nowacka

E-mail:  zamowienia_spsk2@o2.pl Faks:  +48 914661113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spsk2.pum.edu.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługi pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad
realizacją inwestycji pn „Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w
Szczecinie mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi („budynek F) ”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym
nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn „Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek
F) ”
2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w Rozdziale II SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
Dodatkowe przedmioty 71700000  
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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/220/107/13

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:   2013-156388   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 225-391960  z dnia:  20/11/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/11/2013  (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
zmieniany tekst:
III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

Zapłata wynagrodzenia, o którym
mowa w ust 1 umowy następowała
będzie w na podstawie faktur
częściowych wystawianych
przez Inwestora Zastępczego wg
poniższych zasad:
a) 80 % wynagrodzenia płatne w
okresie 36-ciu miesięcy realizacji
inwestycji w równych miesięcznych
częściach,
b)15 % wynagrodzenia płatne będzie
po ostatecznym , bezusterkowym
odbiorze całości robót budowlanych
od Wykonawcy oraz przedłożeniu
od Inwestora Zastępczego
Zamawiającemu całkowitego
rozliczenia inwestycji.
c) 5 % wynagrodzenia płatne
będzie w okresie gwarancji w 5-
ciu częściach, po przeprowadzeniu
każdego z rocznych przeglądów
gwarancyjnych i wyegzekwowaniu
przez Inwestora Zastępczego
od Wykonawcy robót wad
stwierdzonych w trakcie przeglądu.

Powinno być:

- Zapłata wynagrodzenia, o którym
mowa w ust 1 umowy następowała
będzie w na podstawie faktur
częściowych wystawianych
przez Inwestora Zastępczego wg
poniższych zasad:
a) 80 % wynagrodzenia płatne w
okresie 36-ciu miesięcy realizacji
inwestycji w równych miesięcznych
częściach,
b)15 % wynagrodzenia płatne będzie
po ostatecznym , bezusterkowym
odbiorze całości robót budowlanych
od Wykonawcy oraz przedłożeniu
od Inwestora Zastępczego
Zamawiającemu całkowitego
rozliczenia inwestycji.
c) 5 % wynagrodzenia płatne
będzie w okresie gwarancji w 5-
ciu częściach, po przeprowadzeniu
każdego z rocznych przeglądów
gwarancyjnych i wyegzekwowaniu
przez Inwestora Zastępczego od
Wykonawcy robót usunięcia wad
stwierdzonych w trakcie przeglądu.



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

5 / 29

4. Inwestor zastępczy zobowiązany
jest załączyć do faktury wystawionej
po zakończeniu robót budowlanych
(ust 3 lit b) następujące dokumenty:
a) protokół końcowego,
bezusterkowego odbioru robót
wraz z załącznikiem zawierającym
rozliczenie kosztów wg wzoru
wymaganego przez MZ;
b) oświadczenie, że roboty zostały
wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami
oraz wykonawca robót załączył
wszystkie dokumenty wymagane
obowiązującymi przepisami oraz
zapisami umowy.
5. Zamawiający dokona zapłaty
wynagrodzenia Inwestora
Zastępczego w następujących
terminach:
a) faktury wystawionej po podpisaniu
umowy pomiędzy Zamawiającym i
wykonawcą robót budowlanych –
w terminie 7 dni kalendarzowych
od dostarczenia Zamawiającemu
faktury VAT wystawionej zgodnie z
obowiązującymi przepisami (I-sza
faktura);
b) pozostałych faktur – w terminie
do 30 dni kalendarzowych od
dostarczenia Zamawiającemu
faktury VAT wystawionej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
8. W przypadku wystawienia faktury
VAT niezgodnie z obowiązującymi
przepisami bądź nie zawierającej
załączników określonych umową
termin zapłaty rozpocznie
bieg od następnego dnia po
dostarczeniu prawidłowej faktury
oraz wymaganych załączników.

- Inwestor zastępczy zobowiązany
jest załączyć do faktury wystawionej
po zakończeniu robót budowlanych
(ust 3 lit b) następujące dokumenty:
a) protokół końcowego,
bezusterkowego odbioru robót
wraz z załącznikiem zawierającym
rozliczenie kosztów wg wzoru
wymaganego przez MZ;
b) oświadczenie, że roboty zostały
wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami
oraz wykonawca robót załączył
wszystkie dokumenty wymagane
obowiązującymi przepisami oraz
zapisami umowy.
- Zamawiający dokona zapłaty
wynagrodzenia Inwestora
Zastępczego w następujących
terminach:
a) faktury wystawionej po podpisaniu
umowy pomiędzy Zamawiającym i
wykonawcą robót budowlanych –
w terminie 7 dni kalendarzowych
od dostarczenia Zamawiającemu
faktury VAT wystawionej zgodnie z
obowiązującymi przepisami (I-sza
faktura);
b) pozostałych faktur – w terminie
do 30 dni kalendarzowych od
dostarczenia Zamawiającemu
faktury VAT wystawionej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
- W przypadku wystawienia faktury
VAT niezgodnie z obowiązującymi
przepisami bądź nie zawierającej
załączników określonych umową
termin zapłaty rozpocznie
bieg od następnego dnia po
dostarczeniu prawidłowej faktury
oraz wymaganych załączników.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 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.

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 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.
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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;
2.2. aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP -
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.3. aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2.5. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8

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;
2.2. aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP -
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.3. aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2.5. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
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PZP - wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.6. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
PZP, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.7. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11
PZP - wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust
1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt
5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
z tym, że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa:
- zamiast dokumentów
wymienionych w ppkt 2.2- 2.4
oraz 2.6 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione

PZP - wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.6. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
PZP, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.7. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11
PZP - wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust
1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt
5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
z tym, że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa:
- zamiast dokumentów
wymienionych w ppkt 2.2- 2.4
oraz 2.6 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione
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nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
– wystawione nie wcześniej niż 6 m-
cy przed upływem terminu składania
ofert
- zamiast dokumentu wymienionego
w ppkt 2.5 i 2.7- składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8, 10 i 11 PZP – wystawione nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert;
5. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w pkt VI SIWZ ppkt 3 zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Pkt VI SIWZ ppkt 3 stosuje się
odpowiednio.
6. W celu ustalenia czy nie
zachodzą podstawy do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP
Zamawiający żąda załączenia do
formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ listy
podmiotów należących do tej samej

nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie
– wystawione nie wcześniej niż 6 m-
cy przed upływem terminu składania
ofert
- zamiast dokumentu wymienionego
w ppkt 2.5 i 2.7- składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8, 10 i 11 PZP – wystawione nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert;
5. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w pkt VI SIWZ ppkt 3 zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Pkt VI SIWZ ppkt 3 stosuje się
odpowiednio.
6. W celu ustalenia czy nie
zachodzą podstawy do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP
Zamawiający żąda załączenia do
formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ listy
podmiotów należących do tej samej



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

9 / 29

grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007 r o
ochronie konkurencji i konsumentów
albo informacji o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej
- według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 2 do formularza oferty.
Lista podmiotów oraz informacja
winny być złożone w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
Uwaga:
7. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust 1 PZP polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust 2 b) PZP
a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia
wówczas Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z
postępowania wymienionych w pkt
VII SIWZ ppkt 2 - 6.
Zamawiający oceni spełnienie
w/w warunków na podstawie
dokumentów załączonych do oferty
zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia.
VII. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków (art.
36 ust 1 pkt 5 PZP)
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
– Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania tego warunku
1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wykonanie co
najmniej dwóch usług, w tym:
a) co najmniej jedną usługę, której
przedmiotem było pełnienie funkcji
Inwestora Zastępczego lub Inżyniera
Kontraktu oraz nadzór nad realizacją
robót budowlanych w czynnych
obiektach szpitalnych dla budynku o
kubaturze co najmniej 10 000 m³;
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b) co najmniej jedną usługę, której
przedmiotem było pełnienie funkcji
Inwestora Zastępczego lub Inżyniera
Kontraktu oraz nadzór nad realizacją
robót budowlanych o wartości co
najmniej 20.000.000 PLN w obiekcie
użyteczności publicznej w zakresie
modernizacji lub przebudowy/
rozbudowy,
Uwaga: Usługi wymienione w ppkt
1.2 lit. a i b) bezwzględnie muszą:
1/ dotyczyć robót budowlanych,
które zostały zrealizowane w
całości, odebrane protokołem
odbioru końcowego stwierdzającym
prawidłowe wykonanie robót i które
zostały rozliczone;
2/ dotyczyć wykonania robót w
następujących branżach:
- konstrukcyjno-budowlaqnej;
- instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
- instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń cieplnych ,
wodociągowych , kanalizacyjnych i
wentylacyjnych.
W przypadku, gdy jakakolwiek
wartość dotycząca ww. warunku
wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość
w oparciu o średni kurs walut NBP
dla danej waluty z daty wszczęcia
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego . Jeżeli w
tym dniu nie będzie opublikowany
średni kurs NBP, zamawiający
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli
przed wszczęciem postępowania.
Ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów załączonych do oferty
zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia.
1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – w tym
zakresie Zamawiający wymaga
aby Wykonawca wykazał, że
dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.:
a) Kierownika (koordynatora )
zespołu inspektorów nadzoru
będącego jednocześnie inspektorem
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nadzoru w zakresie robót
konstrukcyjno-budowlanych,
posiadającego uprawnienia
budowlane do nadzorowania
robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr
243, poz. 1623 ze zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006
r., Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
posiadającego co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego w
wykonawstwie robót jako Kierownik
budowy lub Inspektor Nadzoru z
zakresu budownictwa ogólnego.
Winien posiadać doświadczenie
w realizacji min. jednej budowy,
przebudowy/rozbudowy lub remontu
budynku Szpitala o wartości
minimum 5.000.000 PLN brutto w
czynnym obiekcie jako kierownik/
koordynator inspektorów nadzoru
inwestora zastępczego,
b) Specjalistę ds. rozliczeń,
posiadającego co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe
w wykonywaniu obmiarów,
kosztorysów oraz kontroli kosztów.
Winien wykazać doświadczenie
w rozliczeniu min. jednej budowy,
przebudowy, remontu budynku lub
inwestycji finansowanych z dotacji
celowych, o wartości minimum
6.000.000 PLN brutto,
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-
- c) Inspektora nadzoru w branży
instalacyjnej posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczeń w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami dotyczącymi budowy lub
przebudowy sieci instalacyjnych w
budynkach użyteczności publicznej
należących do klasy PKOB :1264.
-
- d) Inspektora nadzoru w branży
instalacyjnej posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych ,
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem

-
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U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
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budynkach użyteczności publicznej.
-
- d) Inspektora nadzoru w branży
instalacyjnej posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych ,
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
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Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami dotyczącymi budowy lub
przebudowy sieci instalacyjnych w
budynkach użyteczności publicznej
należących do klasy PKOB :1264.
- e) Inspektora nadzoru w branży
telekomunikacyjnej, posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności telekomunikacyjnej
w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006
r., Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami dotyczącymi budowy lub
przebudowy sieci instalacyjnych w
budynkach użyteczności publicznej.
- e) Inspektora nadzoru w branży
telekomunikacyjnej, posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności telekomunikacyjnej
w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006
r., Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
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uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami z zakresu w/w specjalności
w budynkach użyteczności
publicznej należących do klasy
PKOB :1264.
f) Inspektora nadzoru w branży
architektonicznej. posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych,
w zakresie kierowania lub nadzoru
z zakresu budownictwa ogólnego w
budynkach użyteczności publicznej
należących do klasy PKOB :1264,

zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami z zakresu w/w specjalności
w budynkach użyteczności
publicznej.
f) Inspektora nadzoru w branży
architektonicznej. posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych,
w zakresie kierowania lub nadzoru
z zakresu budownictwa ogólnego w
budynkach użyteczności publicznej.
Ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 3 SIWZ.
UWAGA:
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Ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 3 SIWZ.
1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wysokość
posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż 200.000,00 PLN
- Ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 4 SIWZ;
1.5. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków.
2. Zamawiający oceni spełnienie
warunków udziału w postępowaniu
na podstawie dokumentów
załączonych do oferty zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia.
VIII. Wykaz oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6
PZP).
1. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda
przedłożenia:
1.1. Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
– w tym celu wykonawcy mogą
wykorzystać wzór oświadczenia
stanowiący załącznik nr 3 do
formularza oferty.
2. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie
Zamawiający żąda przedłożenia
następujących oświadczeń i
dokumentów:
2.1. Wykazu wykonanych głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi

Zamawiający dopuszcza aby
na 3-letnie doświadczenie na
stanowiskach określonych w lit. c- f
składało się wykonywanie czynności
w zakresie kierowania lub nadzoru
na kilku budowach łącznie, z tym, że
nie więcej niż na 3-ch budowach.
1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wysokość
posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż 200.000,00 PLN
- Ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 4 SIWZ;
1.5. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków.
2. Zamawiający oceni spełnienie
warunków udziału w postępowaniu
na podstawie dokumentów
załączonych do oferty zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia.
VIII. Wykaz oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6
PZP).
1. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda
przedłożenia:
1.1. Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
– w tym celu wykonawcy mogą
wykorzystać wzór oświadczenia
stanowiący załącznik nr 3 do
formularza oferty.
2. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie
Zamawiający żąda przedłożenia
następujących oświadczeń i
dokumentów:
2.1. Wykazu wykonanych głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
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zostały wykonane, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 4 do
formularza oferty oraz załączeniem
dowodów, że usługi te zostały
wykonane należycie.
2.2. Wykonawca na dowód
czy usługi zostały wykonane w
sposób należyty, zobowiązany jest
przedłożyć poświadczenie bądź
dowody, o których mowa w § 1 ust.1
pkt 3 Rozporządzenia Prezesa RM
z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie
rodzajów dokumentów jakie może
żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form w jakich dokumenty
te mogą być składane (Dz. U. nr
226,poz. 1817).
2.3. W przypadku gdy Wykonawca
z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze nie będzie
w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt. 3.2 może
przedłożyć oświadczenie, że
usługi zostały wykonane w sposób
należyty.
Ważne:
Jeżeli usługi były realizowane na
rzecz podmiotu posiadającego
osobowość prawną a Wykonawca na
dowód należytego wykonania robót
przedkłada poświadczenie bądź
referencje, to dokument ten powinien
być podpisany przez dyrektora
względnie zastępcę dyrektora, a w
spółkach prawa handlowego przez
co najmniej jednego członka zarządu
(bądź prokurenta). W przypadku
przedłożenia poświadczeń
(referencji) podpisanych przez
inne osoby niż wyżej wymienione
Zamawiający wymaga wykazania
przez Wykonawcę, że osoby które
podpisały poświadczenia bądź
referencje były do tego uprawnione.
3. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Zamawiający żąda
przedłożenia:
3.1. Wykazu osób, o których mowa
w pkt VII ppkt 1.3 SIWZ wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez

ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 4 do
formularza oferty oraz załączeniem
dowodów, że usługi te zostały
wykonane należycie.
2.2. Wykonawca na dowód
czy usługi zostały wykonane w
sposób należyty, zobowiązany jest
przedłożyć poświadczenie bądź
dowody, o których mowa w § 1 ust.1
pkt 3 Rozporządzenia Prezesa RM
z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie
rodzajów dokumentów jakie może
żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form w jakich dokumenty
te mogą być składane (Dz. U. nr
226,poz. 1817).
2.3. W przypadku gdy Wykonawca
z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze nie będzie
w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt. 3.2 może
przedłożyć oświadczenie, że
usługi zostały wykonane w sposób
należyty.
Ważne:
Jeżeli usługi były realizowane na
rzecz podmiotu posiadającego
osobowość prawną a Wykonawca na
dowód należytego wykonania robót
przedkłada poświadczenie bądź
referencje, to dokument ten powinien
być podpisany przez dyrektora
względnie zastępcę dyrektora, a w
spółkach prawa handlowego przez
co najmniej jednego członka zarządu
(bądź prokurenta). W przypadku
przedłożenia poświadczeń
(referencji) podpisanych przez
inne osoby niż wyżej wymienione
Zamawiający wymaga wykazania
przez Wykonawcę, że osoby które
podpisały poświadczenia bądź
referencje były do tego uprawnione.
3. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Zamawiający żąda
przedłożenia:
3.1. Wykazu osób, o których mowa
w pkt VII ppkt 1.3 SIWZ wraz z
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nich czynności, oraz informację
o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wykonawcy do
sporządzenia wykazu osób mogą
wykorzystać formularz stanowiący
załącznik nr 5 do formularza oferty.
3.2. Oświadczenia, że osoby
wymienione w wykazie posiadają
wymagane przez Zamawiającego
uprawnienia określone w p. VII
ppkt 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem
oświadczenia stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
4.1. Informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w którym wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
5. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust 1 PZP polega na
zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w
art. 26 ust 2 b) PZP wówczas
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu , że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia . W celu
oceny czy wykonawca będzie
dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym do
należytego wykonania zamówienia
oraz oceny czy stosunek łączący
wykonawcę z podmiotem , z
którego zasobów wykonawca
będzie korzystał, gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
Zamawiający żąda przedłożenia w
szczególności:
a) pisemnego zobowiązania
tych podmiotów do oddania do
dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie winno zawierać
wskazanie jakie zasoby, na jaki

informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nich czynności, oraz informację
o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wykonawcy do
sporządzenia wykazu osób mogą
wykorzystać formularz stanowiący
załącznik nr 5 do formularza oferty.
3.2. Oświadczenia, że osoby
wymienione w wykazie posiadają
wymagane przez Zamawiającego
uprawnienia określone w p. VII
ppkt 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem
oświadczenia stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
4.1. Informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w którym wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
5. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust 1 PZP polega na
zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w
art. 26 ust 2 b) PZP wówczas
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu , że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia . W celu
oceny czy wykonawca będzie
dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym do
należytego wykonania zamówienia
oraz oceny czy stosunek łączący
wykonawcę z podmiotem , z
którego zasobów wykonawca
będzie korzystał, gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
Zamawiający żąda przedłożenia w
szczególności:
a) pisemnego zobowiązania
tych podmiotów do oddania do
dyspozycji wykonawcy niezbędnych
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okres oraz w jaki sposób zostaną
udostępnione. Zobowiązanie
powinno być podpisane przez
osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu
składającego zobowiązanie i
złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. W przypadku,
gdy zobowiązanie podpisał
pełnomocnik, do zobowiązania
powinien być dołączony dokument
pełnomocnictwa.
b) umowy zawartej pomiędzy
wykonawcą i podmiotem oddającym
swoje zasoby do dyspozycji
wykonawcy względnie innego
dokumentu określającego sposób
wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego
podmiotu w realizacji zamówienia.
c) informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej, że podmiot
udostępniający swoje zasoby
finansowe posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową nie mniejsze
od kwoty udostępnianych środków
finansowych - w przypadku, gdy
wykonawca wykazując spełnienie
warunków, o których w art. 22 ust 1
pkt 4 PZP polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów.

zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie winno zawierać
wskazanie jakie zasoby, na jaki
okres oraz w jaki sposób zostaną
udostępnione. Zobowiązanie
powinno być podpisane przez
osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu
składającego zobowiązanie i
złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. W przypadku,
gdy zobowiązanie podpisał
pełnomocnik, do zobowiązania
powinien być dołączony dokument
pełnomocnictwa.
b) umowy zawartej pomiędzy
wykonawcą i podmiotem oddającym
swoje zasoby do dyspozycji
wykonawcy względnie innego
dokumentu określającego sposób
wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego
podmiotu w realizacji zamówienia.
c) informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej, że podmiot
udostępniający swoje zasoby
finansowe posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową nie mniejsze
od kwoty udostępnianych środków
finansowych - w przypadku, gdy
wykonawca wykazując spełnienie
warunków, o których w art. 22 ust 1
pkt 4 PZP polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
W celu potwierdzenia, że
Wykonawca dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Zamawiający żąda
przedłożenia:
- Wykazu osób, o których mowa
w pkt VII ppkt 1.3 SIWZ wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nich czynności, oraz informację

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
W celu potwierdzenia, że
Wykonawca dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Zamawiający żąda
przedłożenia:
- Wykazu osób, o których mowa
w pkt VII ppkt 1.3 SIWZ wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nich czynności, oraz informację
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o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wykonawcy do
sporządzenia wykazu osób mogą
wykorzystać formularz stanowiący
załącznik nr 5 do formularza oferty.
-Oświadczenia, że osoby
wymienione w wykazie posiadają
wymagane przez Zamawiającego
uprawnienia określone w p. VII
ppkt 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem
oświadczenia stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby
Wykonawca wykazał, że
dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.:
a) Kierownika (koordynatora)
zespołu inspektorów nadzoru
będącego jednocześnie inspektorem
nadzoru w zakresie robót
konstrukcyjno-budowlanych,
posiadającego uprawnienia
budowlane do nadzorowania
robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
posiadającego co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego w

o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wykonawcy do
sporządzenia wykazu osób mogą
wykorzystać formularz stanowiący
załącznik nr 5 do formularza oferty.
-Oświadczenia, że osoby
wymienione w wykazie posiadają
wymagane przez Zamawiającego
uprawnienia określone w p. VII
ppkt 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem
oświadczenia stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby
Wykonawca wykazał, że
dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.:
a) Kierownika (koordynatora)
zespołu inspektorów nadzoru
będącego jednocześnie inspektorem
nadzoru w zakresie robót
konstrukcyjno-budowlanych,
posiadającego uprawnienia
budowlane do nadzorowania
robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
posiadającego co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego w
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wykonawstwie robót jako Kierownik
budowy lub Inspektor Nadzoru z
zakresu budownictwa ogólnego.
Winien posiadać doświadczenie
w realizacji min. jednej budowy,
przebudowy/rozbudowy lub remontu
budynku Szpitala o wartości
minimum 5.000.000 PLN brutto w
czynnym obiekcie jako kierownik/
koordynator inspektorów nadzoru
inwestora zastępczego
b) Specjalistę ds. rozliczeń,
posiadającego co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe
w wykonywaniu obmiarów,
kosztorysów oraz kontroli kosztów.
Winien wykazać doświadczenie
w rozliczeniu min. jednej budowy,
przebudowy, remontu budynku lub
inwestycji finansowanych z dotacji
celowych, o wartości minimum
6.000.000 PLN brutto,
-
-c) Inspektora nadzoru w branży
instalacyjnej posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczeń w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);

wykonawstwie robót jako Kierownik
budowy lub Inspektor Nadzoru z
zakresu budownictwa ogólnego.
Winien posiadać doświadczenie
w realizacji min. jednej budowy,
przebudowy/rozbudowy lub remontu
budynku Szpitala o wartości
minimum 5.000.000 PLN brutto w
czynnym obiekcie jako kierownik/
koordynator inspektorów nadzoru
inwestora zastępczego
b) Specjalistę ds. rozliczeń,
posiadającego co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe
w wykonywaniu obmiarów,
kosztorysów oraz kontroli kosztów.
Winien wykazać doświadczenie
w rozliczeniu min. jednej budowy,
przebudowy, remontu budynku lub
inwestycji finansowanych z dotacji
celowych, o wartości minimum
6.000.000 PLN brutto,
-
-c) Inspektora nadzoru w branży
instalacyjnej posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczeń w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
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Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami dotyczącymi budowy lub
przebudowy sieci instalacyjnych w
budynkach użyteczności publicznej
należących do klasy PKOB :1264.
- d) Inspektora nadzoru w branży
instalacyjnej posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych ,
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami dotyczącymi budowy lub
przebudowy sieci instalacyjnych w
budynkach użyteczności publicznej
należących do klasy PKOB :1264.
- e) Inspektora nadzoru w branży
telekomunikacyjnej , posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności telekomunikacyjnej

Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami dotyczącymi budowy lub
przebudowy sieci instalacyjnych w
budynkach użyteczności publicznej.
- d) Inspektora nadzoru w branży
instalacyjnej posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych ,
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami dotyczącymi budowy lub
przebudowy sieci instalacyjnych w
budynkach użyteczności publicznej.
- e) Inspektora nadzoru w branży
telekomunikacyjnej , posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności telekomunikacyjnej
w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
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w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006
r., Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami z zakresu w/w specjalności
w budynkach użyteczności
publicznej należących do klasy
PKOB :1264.
f) Inspektora nadzoru w branży
architektonicznej. posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,

(t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006
r., Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych, w
zakresie kierowania lub nadzoru nad
pracami z zakresu w/w specjalności
w budynkach użyteczności
publicznej.
f) Inspektora nadzoru w branży
architektonicznej. posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
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Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych,
w zakresie kierowania lub nadzoru
z zakresu budownictwa ogólnego w
budynkach użyteczności publicznej
należących do klasy PKOB :1264,
Ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 3 SIWZ.

(EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
Osoba ta winna posiadać minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 3 lata doświadczenia
na samodzielnym stanowisku
sprawowania funkcji technicznych,
w zakresie kierowania lub nadzoru
z zakresu budownictwa ogólnego w
budynkach użyteczności publicznej.
Ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 3 SIWZ.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza aby
na 3-letnie doświadczenie na
stanowiskach określonych w lit. c- f
składało się wykonywanie czynności
w zakresie kierowania lub nadzoru
na kilku budowach łącznie, z tym, że
nie więcej niż na 3-ch budowach.

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

Zamiast:

1. Oferta pod rygorem nieważności
powinna być złożona w
formie pisemnej. Zalecane
jest sporządzenie oferty z
wykorzystaniem wzoru oferty oraz
wzorów załączników do oferty.
2. Oferta powinna być podpisana
zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej.
3. 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;

Powinno być:

1. Oferta pod rygorem nieważności
powinna być złożona w
formie pisemnej. Zalecane
jest sporządzenie oferty z
wykorzystaniem wzoru oferty oraz
wzorów załączników do oferty.
2. Oferta powinna być podpisana
zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej.
3. 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;
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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) 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.
4. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego w SIWZ
oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt. VI i pkt. VIII SIWZ lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw albo
którzy złożyli dokumenty, o których
mowa w pkt. VI i pkt. VIII SIWZ
zawierające błędy lub, którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa do ich
złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu,
przynależność do grupy kapitałowej
bądź nie wchodzenie w skład
grupy kapitałowej i spełnianie
przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
5. Oferta oraz wszystkie dokumenty
i oświadczenia załączone do oferty
muszą być napisane w języku
polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą czytelną
techniką (ręcznie długopisem albo
nieścieralnym atramentem).
6. W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców ubiegających się

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) 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.
4. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego w SIWZ
oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt. VI i pkt. VIII SIWZ lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw albo
którzy złożyli dokumenty, o których
mowa w pkt. VI i pkt. VIII SIWZ
zawierające błędy lub, którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa do ich
złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu,
przynależność do grupy kapitałowej
bądź nie wchodzenie w skład
grupy kapitałowej i spełnianie
przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
5. Oferta oraz wszystkie dokumenty
i oświadczenia załączone do oferty
muszą być napisane w języku
polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą czytelną
techniką (ręcznie długopisem albo
nieścieralnym atramentem).
6. W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców ubiegających się
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wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) oferta winna spełniać
następujące wymagania:
a) do oferty powinno być załączone
pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu
(pełnomocnictwo może także
obejmować uprawnienie do
zawarcia umowy w postępowaniu).
Pełnomocnictwo powinno być
załączone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii i zawierać
wyszczególnienie wszystkich
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
szczegółowo określać zamówienie
do którego się odnosi, wskazywać
pełnomocnika oraz precyzować
zakres jego umocowania;
b) oferta wspólna winna być
sporządzona zgodnie z SIWZ;
c) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
w imieniu wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia podpisuje
pełnomocnik. W sytuacji, gdy
każdy z wykonawców samodzielnie
spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu określone w art.
22 ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający
dopuszcza złożenie odrębnych
oświadczeń o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu przez
każdego z wykonawców;
d) dokumenty wymienione w pkt VI
ppkt. 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
każdy wykonawca składa oddzielnie;
e) 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 każdy Wykonawca
składa oddzielnie;
f) dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określone w pkt
VIII SIWZ należy złożyć tak, aby
wspólnie udokumentować spełnianie
warunków;
g) wymagane oświadczenia
należy złożyć w sposób wyraźnie
wskazujący kto składa oświadczenie
tj. czy oświadczenie składane jest
przez członka konsorcjum czy też

wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) oferta winna spełniać
następujące wymagania:
a) do oferty powinno być załączone
pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu
(pełnomocnictwo może także
obejmować uprawnienie do
zawarcia umowy w postępowaniu).
Pełnomocnictwo powinno być
załączone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii i zawierać
wyszczególnienie wszystkich
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
szczegółowo określać zamówienie
do którego się odnosi, wskazywać
pełnomocnika oraz precyzować
zakres jego umocowania;
b) oferta wspólna winna być
sporządzona zgodnie z SIWZ;
c) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
w imieniu wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia podpisuje
pełnomocnik. W sytuacji, gdy
każdy z wykonawców samodzielnie
spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu określone w art.
22 ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający
dopuszcza złożenie odrębnych
oświadczeń o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu przez
każdego z wykonawców;
d) dokumenty wymienione w pkt VI
ppkt. 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
każdy wykonawca składa oddzielnie;
e) 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 każdy Wykonawca
składa oddzielnie;
f) dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określone w pkt
VIII SIWZ należy złożyć tak, aby
wspólnie udokumentować spełnianie
warunków;
g) wymagane oświadczenia
należy złożyć w sposób wyraźnie
wskazujący kto składa oświadczenie
tj. czy oświadczenie składane jest
przez członka konsorcjum czy też
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przez pełnomocnika w imieniu
konsorcjum;
h) wspólnicy spółki cywilnej
traktowani będą tak jak wykonawcy
składający ofertę wspólną.
7. Wszelkie dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone
wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. Podczas oceny ofert
Zamawiający będzie opierał się na
tekście tłumaczonym.
8. Oferta powinna być złożona na
kolejno ponumerowanych stronach.
Numeracja stron nie jest wymagana,
jeżeli wszystkie kartki oferty są
trwale zszyte lub scalone w inny
sposób.
9. Oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22
PZP i nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania na podstawie art.
24 ust 1 PZP oraz lista podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r o ochronie
konkurencji i konsumentów albo
informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej
winny być złożone w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
Pozostałe dokumenty wymagane
przez Zamawiającego muszą być
przedstawione w formie oryginału
lub kopii uwierzytelnionej przez
Wykonawcę wraz z podaniem daty
uwierzytelnienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o
których mowa w pkt VI SIWZ ppkt
5 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty.
Uwierzytelnienie powinno polegać
na zamieszczeniu daty i podpisu
Wykonawcy na kopii dokumentu pod
zwrotem „za zgodność z oryginałem”
bądź innym zwrotem równoważnym.
Uwierzytelnienie powinno znajdować
się na każdej zapisanej stronie
dokumentu.
10. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy

przez pełnomocnika w imieniu
konsorcjum;
h) wspólnicy spółki cywilnej
traktowani będą tak jak wykonawcy
składający ofertę wspólną.
7. Wszelkie dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone
wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. Podczas oceny ofert
Zamawiający będzie opierał się na
tekście tłumaczonym.
8. Oferta powinna być złożona na
kolejno ponumerowanych stronach.
Numeracja stron nie jest wymagana,
jeżeli wszystkie kartki oferty są
trwale zszyte lub scalone w inny
sposób.
9. Oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22
PZP i nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania na podstawie art.
24 ust 1 PZP oraz lista podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r o ochronie
konkurencji i konsumentów albo
informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej
winny być złożone w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
Pozostałe dokumenty wymagane
przez Zamawiającego muszą być
przedstawione w formie oryginału
lub kopii uwierzytelnionej przez
Wykonawcę wraz z podaniem daty
uwierzytelnienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o
których mowa w pkt VI SIWZ ppkt
5 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty.
Uwierzytelnienie powinno polegać
na zamieszczeniu daty i podpisu
Wykonawcy na kopii dokumentu pod
zwrotem „za zgodność z oryginałem”
bądź innym zwrotem równoważnym.
Uwierzytelnienie powinno znajdować
się na każdej zapisanej stronie
dokumentu.
10. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
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złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
11. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
12. Wykonawca, który zastrzega
w odniesieniu do informacji
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, że nie mogą być one
udostępnione (np. Tajne) powinien
złożyć te informacje w osobnym
opakowaniu z odpowiednim
oznaczeniem, zamieszczonym
w tej samej kopercie, w której
zamieszczona jest pozostała,
jawna część oferty. Tajemnicą
przedsiębiorstwa, zgodnie z art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211
z późn. zm.) są: nie ujawnione do
wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich
poufności. Informacje nie stanowiące
tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu w/w ustawy oraz
informacje, o których mowa w
art. 86 ust 4 PZP zostaną przez
Zamawiającego udostępnione będą
na takich samych zasadach jak
pozostałe dokumenty.

złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
11. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
12. Wykonawca, który zastrzega
w odniesieniu do informacji
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, że nie mogą być one
udostępnione (np. Tajne) powinien
złożyć te informacje w osobnym
opakowaniu z odpowiednim
oznaczeniem, zamieszczonym
w tej samej kopercie, w której
zamieszczona jest pozostała,
jawna część oferty. Tajemnicą
przedsiębiorstwa, zgodnie z art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211
z późn. zm.) są: nie ujawnione do
wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich
poufności. Informacje nie stanowiące
tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu w/w ustawy oraz
informacje, o których mowa w
art. 86 ust 4 PZP zostaną przez
Zamawiającego udostępnione będą
na takich samych zasadach jak
pozostałe dokumenty.
Zmiana umowy:
1.Zmiana postanowień niniejszej
umowy wymaga formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
2.Zmiana postanowień umowy
dopuszczalna jest jedynie w
przypadku:
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a/ zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy ze względu
na zmianę terminu realizacji robót
budowlanych w ramach umowy
na roboty i/lub zmiany terminów
inwestycji;
b/ zmian, które będą korzystne dla
Zamawiającego,
c/ zmiany obowiązujących przepisów
bądź wejścia w życie nowych
przepisów , z których będzie
wynikał obowiązek dostosowania
warunków umowy do aktualnego
stanu prawnego
d/zmiany wynagrodzenia
brutto , przy zachowaniu
wysokości określonego w umowie
wynagrodzenia netto
w przypadku zmiany stawki podatku
VAT
3. Jednocześnie strony oświadczają,
iż w przypadku kiedy z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków
spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze
Stron rażącą stratą, czego strony nie
przewidziały przy zawarciu umowy
zmiana umowy będzie dopuszczalna
w trybie art. 3571 ustawy Kodeks
cywilny.
4. Zmiana umowy dokonana
z naruszeniem zapisów ust. 2
jest nieważna. Zmiany umowy
dokonywane są w formie aneksu do
umowy.
5. Warunkiem dokonania zmiany
umowy jest wystąpienie przez stronę
zainteresowaną wprowadzeniem
zmian do umowy z pisemnym
wnioskiem zawierającym
proponowane zmiany wraz z
uzasadnieniem faktycznym i
prawnym. Do wniosku powinien być
dołączony projekt aneksu do umowy.

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

Zamiast: 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:
VI.3)Informacje dodatkowe

Tekst do dodania:

ZMIANA UMOWY:
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1.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest
jedynie w przypadku:
a/ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
ze względu na zmianę terminu realizacji robót
budowlanych w ramach umowy na roboty i/lub zmiany
terminów inwestycji;
b/ zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego,
c/ zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia
w życie nowych przepisów , z których będzie wynikał
obowiązek dostosowania warunków umowy do
aktualnego stanu prawnego
d/zmiany wynagrodzenia brutto , przy zachowaniu
wysokości określonego w umowie wynagrodzenia netto
w przypadku zmiany stawki podatku VAT
3. Jednocześnie strony oświadczają, iż w przypadku
kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków
spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze
Stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna
w trybie art. 3571 ustawy Kodeks cywilny.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów
ust. 2 jest nieważna. Zmiany umowy dokonywane są w
formie aneksu do umowy.
5. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest
wystąpienie przez stronę zainteresowaną
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym
wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku
powinien być dołączony projekt aneksu do umowy.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-161812
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