
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2

      SZNSPZOZ.N-ZP-372-13/12

                Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
                dofinansowana ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI- GIS

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lublin 2012

1



1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie przy  ul. Abramowickiej 2

Tel.:  (81)7443061,  fax:  (81)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
ograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.  10 ust.1 oraz art.  47-53 Prawa 
zamówień publicznych.

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w 
Lublinie.

Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację:
– Pawilonu I,
– Pawilonu II,
– Budynku oddziału III,
– Budynku Oddziału XVI
– Budynku oddziału XIX,
– Budynku kotłowni, kuchni i pralni
oraz instalacje kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane należy wykonać w terminie do 31.12.2012 r.

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.  spełnią  warunki  udziału  w postępowaniu,  o  których mowa w art.  22 ust.1  ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, dotyczące:

5.1.1.  posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis  sposobu dokonywania  oceny spełniania  warunku posiadania  uprawnień  do  wykonywania  
określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:
wykonaniem minimum 4 robót budowlanych z czego :
5.1.2.1)   minimum  3  robót  budowlanych  w  czynnych  obiektach  szpitalnych  (lecznictwa 
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stacjonarnego) o wartości  brutto minimum 7 500 000,00 zł  (słownie:  siedem milionów pięćset 
tysięcy złotych) każda. 
5.1.2.2)  minimum  1  roboty  budowlanej,  której  przedmiotem  zamówienia  były  roboty 
termomodernizacyjne prowadzone w obiekcie użyteczności publicznej o wartości brutto minimum 
7 500 000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) obejmującej swoim zakresem 

1) docieplenie elewacji 
2) docieplenie dachów (stropodachów) 
3) wymianę stolarki okiennej, 
4) modernizację instalacji c.o.
5) wykonanie instalacji solarnej o wartości minimum 200 000, 00 zł

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  zgodnie  z  formułą  spełnia  -  nie  spełnia  na 
podstawie oświadczenia opisanego w punktach 6.1.2. ogłoszenia o zamówieniu.

5.1.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują potencjałem w osobach:
5.1.3.1.  Kierownika  budowy  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –budowlanej wydane na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz 
rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub 
ważne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów 
uprawniającego  do  kierowania  robotami  budowlanymi  objętymi  przedmiotem  zamówienia  w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 
Dodatkowo kierownik budowy musi posiadać:

– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  minimum  jednego  zadania 
prowadzonego na obiektach szpitalnych,

– pięcioletnie doświadczenie jako kierownik budowy.

5.1.3.2. Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane  bez ograniczeń  do kierowania 
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych i  kanalizacyjnych wydane na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz 
rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub 
ważne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów 
uprawniającego  do  kierowania  robotami  budowlanymi  objętymi  przedmiotem  zamówienia  w 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dodatkowo kierownik robót sanitarnych musi posiadać:

– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  instalacyjnymi  prowadzonymi  w  ramach 
termomodernizacji  minimum  jednego  obiektu  użyteczności  publicznej  lub  kompleksu 
obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach jednego zadania,

– trzyletnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych.
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5.1.3.3. Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane  bez ograniczeń do kierowania 
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane 
na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  uprawniające  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  objętymi  przedmiotem zamówienia w  specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dodatkowo kierownik robót elektrycznych musi posiadać:

– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  instalacyjnymi  prowadzonymi  w  ramach 
termomodernizacji  minimum  jednego  obiektu  użyteczności  publicznej  lub  kompleksu 
obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach jednego zadania

– trzyletnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych.

Zamawiający,  określając  wymogi  dla  każdej  osoby  w  zakresie  posiadanych  uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a 
oraz  innych  przepisów  ustawy  Prawo  Budowlane  (tekst jedn.  Dz.U.10.243.1623  ze  zm.)  oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (DzU z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Wykonawca może przewidzieć do wykonania zamówienia jedną, dwie lub trzy osoby posiadające 
sumarycznie wszystkie w/w uprawnienia.

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  zgodnie  z  formułą  spełnia  -  nie  spełnia  na 
podstawie oświadczeń opisanych w punktach 6.1.3.- 6.1.4. 
ogłoszenia o zamówieniu.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej.

Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy wykażą:
5.1.4.1) posiadanie rocznych przychodów netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 80 000 
000,00 zł w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych tj. 2009 r. i 2010 r., a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres.
5.1.4.2) posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 10 000 
000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
5.1.4.3)  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
związanej  z  przedmiotem zamówienia  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  10  000  000,00  zł  (słownie: 
dziesięć milionów złotych).

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  zgodnie  z  formułą  spełnia  -  nie  spełnia  na 
podstawie dokumentów opisanych w punktach 6.1.5.- 6.1.7. ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
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do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia  - nie 
spełnia  na podstawie dokumentów lub oświadczeń  wyszczególnionych w pkt  6.2 ogłoszenia o 
zamówieniu.

6.  WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.1.1.Oświadczenie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
(załącznik nr 2).

6.1.2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wie-
dzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich  rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącze-
niem dokumentu potwierdzającego, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej i prawidłowo ukończone. (załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu).

6.1.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpo-
wiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
dla  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówie-
niu).

6.1.4.  Oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  posiadają 
wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień. 
(załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu).

6.1.5. Część sprawozdania finansowego stanowiąca rachunek zysków i strat , a jeżeli sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie  z przepisami o o rachunkowości 
również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania  sprawozdania  finansowego  innych  dokumentów  określających  obroty  oraz 
zobowiązania  i  należności  za  okres  ostatnich  3  lat  obrotowych,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy za ten okres.

6.1.6.  Informacja  banku,  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

5



zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego.

6.1.7. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1. ustawy Pzp 
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust 2b 
ustawy Pzp,  Zamawiający wymaga przedłożenia  następujących oświadczeń   i  dokumentów,  o 
których mowa w pkt 6.2 ogłoszenia o zamówieniu dotyczących tych podmiotów.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów w innej walucie niż PLN, Zamawiający 
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następu-
jących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2)
6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego., a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.
6.2.3. 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  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.
6.2.4. 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  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.
6.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,   zamiast  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt. 6.2.2,  6.2.3  i  6.2.4.ogłoszenia  o 
zamówieniu,  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,
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,

Dokumenty  o  których  mowa  w  punkcie  6.2.5.  podpunkcie  a)  powinny  być  wystawione  nie 
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument,  o którym mowa punkcie 6.2.5 
podpunkcie b) powinien być  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.3. Ponadto do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć:
1.  Pełnomocnictwo  lub  inny  dokument  upoważniający  do  reprezentowania  Wykonawcy  w 
postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w przypadku podpisania oferty  przez inną 
osobę-y niż  Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione w 
odpisie z właściwego rejestru.
2.Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział  7.  LICZBA  WYKONAWCÓW,  KTÓRZY  ZOSTAN Ą  ZAPROSZENI  DO 
SKŁADANIA OFERT.
1. Spośród  wszystkich  wykonawców,  którzy  złożą  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu do składania ofert zostanie zaproszonych 5 Wykonawców.
2. Jeżeli  liczba  Wykonawców,  którzy  złożyli  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  

w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający 
zaprosi  do  składania  ofert  wszystkich  Wykonawców,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 
postępowaniu do złożenia ofert.

3. Jeżeli  liczba  Wykonawców,  którzy  złożyli  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  
w  postępowaniu  i  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  będzie  większa  niż  5, 
Zamawiający zaprosi  do składania ofert  5 Wykonawców, którzy otrzymali  najwyższą  ocenę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: 

3.1. Zamawiający zastosuje kwalifikację polegającą na przyznaniu wykonawcom po 5 pkt za każdą 
dodatkowo  wykonaną  (ponad  minimum  określone  w  punkcie  5.1.2.1)  robotę  budowlaną  w 
czynnych obiektach szpitalnych o wartości  brutto  minimum 7 500 000,00 zł  (słownie:  siedem 
milionów pięćset tysięcy złotych). Każda z robót musi obejmować swoim zakresem:

1) docieplenie elewacji lub wykonanie elewacji,
2) wymianę lub montaż stolarki okiennej, 
3) modernizację lub wykonanie instalacji c.o.

3.2.  W  przypadku,  gdy  kilku  Wykonawców  otrzyma  taka samą  liczbę  punktów,  wówczas 
Zamawiający przyzna dodatkowo po 2 punkty za każda wykazaną w części II wykazu robotę, która 
w swym zakresie będzie zawierać  montaż instalacji solarnej.

Zamawiający przyzna punkty na warunkach określonych w pkt 3.1. i 3.2. za roboty budowlane 
wykazane  w  części  II  Wykazu  robót  budowlanych,  do  których  zostały  załączone  dokumenty 
potwierdzające ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Punkty  zostaną  przyznane tylko  w oparciu  o  dokumenty  załączone  do  wniosku.  Zamawiający 
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zastrzega, że  do części II wykazu robót budowlanych nie będzie stosował art. 26 ust. 3 w zakresie 
uzupełniania wykazu i  /  lub referencji  lub innych niezbędnych do oceny spełniania warunków, 
ponieważ  roboty tam wykazane służą  jedynie do dokonania kwalifikacji  wykonawców na listę 
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

Rozdział 8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
8.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych).

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1/ pieniądzu
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3/ gwarancjach bankowych
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 
1158 z późn. zm.)

8.3 Wadium w wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer 
BANK Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 50802500070710186320000030 z dopiskiem „wadium– 
Termomodernizacja  budynków  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  w  Lublinie”, a  potwierdzenie 
polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Datą wniesienia wadium w formie pieniężnej jest 
data uznania wskazanego rachunku bankowego.

Wadium wnoszone  w formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dołączone  do  oferty  w  formie 
kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego 
w  innej  formie  należy  załączyć   do  oferty  w  osobnej  kopercie:  opisanej  „wadium– 
Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”. Wadium wnoszone w 
formie innej niż w pieniądzu powinno zawierać następujące elementy:

- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji

- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji

-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji

-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji

-  zapis,  że  poręczyciel/gwarant  zobowiązuje  się  bezwarunkowo  do  zapłaty  pełnej  kwoty 
zabezpieczenia na rzecz beneficjenta

- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji

8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.5.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w 
każdej  z  dopuszczalnych  form)  może  być  wniesione  przez  jednego,  kilku  lub  wszystkich 
Wykonawców,  pod  warunkiem,  że  łączna  wysokość  wniesionego  wadium  odpowiadać  będzie 
wymaganej  kwocie.  W  takim  przypadku  należy  wskazać  w  imieniu  kogo  i  tytułem  jakiego 
postępowania wadium jest wnoszone. 

Rozdział  9.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY
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1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
      CENA - 100 %
2. Oferty otrzymają ilość punktów według poniższego wyliczenia:
      Ilość punktów = (Cmin/C) x 100
      gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert, C – cena badanej oferty.
3. Oferta  z  najniższą  ceną  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą.  Pozostałe  oferty  zostaną 

sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja  zamówienia  zostanie 
powierzona Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów.

4. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

Rozdział  10.  TERMIN I  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie zamawiającego 

w Kancelarii Szpitala w terminie do dnia 13 marca 2012r. do godz. 900

2. Za termin złożenia wniosku uważa się   termin (datę  i  godzinę), w którym wniosek zostanie 
dostarczony do Kancelarii Szpitala.

3. Informacja  o  złożeniu  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  może  być 
przekazana  telefonicznie  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do 
udziału  w postępowaniu.  Wniosek uważa się  za złożony w terminie,  jeżeli  przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w 
formie pisemnej i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu 
terminu składania wniosków.

4. W  przypadku  złożenia  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  
o udzielenie zamówienia  po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy wniosek.

5. Zaproszenia  do  składania  ofert  wraz  z  SIWZ  zostaną  przekazane  Wykonawcom 
zakwalifikowanym na miejscach od 1 do 5, w tym samym dniu SIWZ zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego www.snzoz.lublin.pl

Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  za  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 
759) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
11.2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
określonego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień.
11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowy i wariantowych.
11.4. Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
11.4.1.  Wniosek  powinien  być  sporządzony  w  jednym  egzemplarzu,  w  języku  polskim  oraz 
podpisany  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy,  zgodnie  z  formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione. 
Umocowanie  (pełnomocnictwo)  do  reprezentowania  Wykonawcy  lub  Wykonawców  musi  być 
załączone do  wniosku.  Pełnomocnictwo  może być  złożone w formie  oryginału  lub  kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
2)  Do wniosku dołączone muszą  być  dokumenty i  oświadczenia,  wymienione w ogłoszeniu o 
zamówieniu.
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3) Zaleca się by strony wniosku były ponumerowane i złączone w sposób trwały.
4) Dopuszcza się składanie kopii dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych. Wszystkie 
strony kopii dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
(w przypadku kopiowania obustronnego – obie strony).
W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej 
prawdziwości  kserokopii  dokumentu,  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
4)  Wszystkie  dokumenty  składane  wraz  z  wnioskiem  winny  być  umieszczone  w  zamkniętej 
kopercie, opatrzonej napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym - 
Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie  -  SZNSPZOZ.N-ZP-
372-12/12. Nie otwierać przed 13/03/2012 r. godz. 9:30.  
11.5.  W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  zawiadomienia  oraz  informacje 
zamawiający i  wykonawcy przekazują  faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej. 
Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej   niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  oświadczeń, 
zawiadomień  lub  informacji.  Dopuszcza  się  porozumiewanie  w  formie  pisemnej  oraz  odbiór 
osobisty.

Rozdział 12. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW
Załącznik numer 1  - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2  - Oświadczenie z art. 22 Ustawy Pzp
Załącznik numer 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 4 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik numer 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik numer 6 – Oświadczenie dot. uprawnień wykonawczych

Lublin, dnia 5 marca 2012 roku

             

    ZATWIERDZAM...........................................................
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Załącznik nr 1

  ………………………………….
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY im. PROF. M. 
KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ
20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2

Wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na:

       Termomodernizację budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie-
                dofinansowanej ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI- GIS
Cz. 1- zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dane Wykonawcy:
1. Pełna nazwa ...........................................................................................................................................
2. Adres siedziby Wykonawcy ..................................................................................................................
3. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli inny niż adres siedziby).......................................................
....................................................................................................................................................................
4. telefon ....................................................................... fax: .....................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ................ z dnia
...................., o przetargu ograniczonym na:  

Termomodernizację budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

składam(y) wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym przetargu.

Wraz z wnioskiem składam(y) niżej wymienione wymagane oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, określonych w ogłoszeniu:

L.p  Wymagane oświadczenia i dokumenty Strony wniosku

1. Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Za-
mówień Publicznych. (załącznik nr 2).

…........-...........

2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania speł-
niania warunku wiedzy i doświadczenia opisanych w punkcie 5.1.2.1.) - 
(załącznik nr 4)  wraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty  zo-
stały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo 
ukończone.

…........-...........

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w …........-...........
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szczególności odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlany-
mi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych, do-
świadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5) w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w  punk-
tach 5.1.3.1- 5.1.3.3.)

4. Oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.   (załącznik nr 6)  w zakresie 
niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  opisanego  w 
punktach 5.1.3.1- 5.1.3.3.)

…........-...........

5. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu 
przez  biegłego  rewidenta  zgodnie  z  przepisami  o  rachunkowości 
również  z  opinią  odpowiednio  o  badanym sprawozdaniu  albo  jego 
części,  a  w  przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do 
sporządzania  sprawozdania  finansowego   innych  dokumentów 
określających obroty  oraz  zobowiązania  i  należności  –  za  okres  nie 
dłuższy  niż  ostatnie  trzy  lata  obrotowe,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy- za ten okres

w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku 
opisanego w  punkcie 5.1.4.1)

…........-...........

6. Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość po-
siadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skła-
dania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego  w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku opisanego w  punkcie 5.1.4.2.)

…........-...........

7. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpiecze-
nia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przed-
miotem zamówienia  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnia-
nia warunku opisanego w  punkcie 5.1.4.3.)

…........-...........

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3) …........-...........

9. Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy 
wymagają  wpisu  do  rejestru,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego.,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych  oświadczenia  w 
zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

…........-...........

10. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego …........-...........
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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 wniosków o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego.

11. 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  wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

…........-...........

….........................................
Miejscowość i data  

                             …................................................
        imię i nazwisko oraz podpis

                       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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  Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

        

   OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                                     (podpis)

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 3
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 
„Termomodernizacja  budynków  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  w  Lublinie” 
dofinansowanego  ze  Środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI- GIS 
oświadczam,  jako  upoważniony  reprezentant  wykonawcy,  iż  nie  podlegamy  wykluczeniu  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

………………………, dnia…………                                  …………………….
                                                                                                                             (podpis)
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      Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

I.  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisa-
nych w punkcie 5.1.2.1.) 

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty 
budowlanej*

Data i miejsce 
wykonania

Wartość brutto umowy

1.

2.

3.

4.

* należy wskazać zakres wykonanych robót w sposób umożliwiaj ący ocenę spełnienia warunku z punktu 5.1.2.1

II. w zakresie niezbędnym do wyłonienia 5 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do skła-
dania ofert w przypadku, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 3 ogłoszenia o zamówieniu:

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty budowlanej Data i miejsce 
wykonania

Wartość brutto umowy

1.

2.

3.

Załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone.

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)
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                                                                   Załącznik nr 5

Pieczęć Firmowa

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Imię 
i nazwisko

Doświadczenie
i

wykształcenie

Kwalifikacje 
zawodowe

Zakres wykonywanych 
czynności

Informacja o podstawie 
dysponowania tymi 

osobami (np.: umowa o 
pracę, umowa zlecenia, 
umowa o dzieło, inne 

/wpisać jakie/)
KIEROWNIK BUDOWY

Kierownik robót
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych

Kierownik robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych

………………………….                                      
         (miejscowość i data)

…………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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  Załącznik nr 6

 
Pieczęć Firmowa

                             

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że:

1/  kierownik  budowy  Pan/i................................................................................................  posiada 
wymagane  uprawnienia   budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 
specjalności konstrukcyjno –budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane 
na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  uprawniające  do  kierowania  robotami 
budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, -  nr 
…................................................  (podać  numer  uprawnień)  wydanych 
przez .....................................................................................................................................................

Dodatkowo kierownik budowy musi posiadać:
– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  minimum  jednego  zadania 

prowadzonego na obiektach szpitalnych,
– pięcioletnie doświadczenie jako kierownik budowy.

2/   kierownik  robót  Pan/i................................................................................................  posiada 
wymagane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r. w  sprawie  samodzielnych  funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych,  -   nr  …................................................  (podać  numer  uprawnień)  wydanych 
przez.....................................................................................................................................................

Dodatkowo kierownik robót sanitarnych musi posiadać:
– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  instalacyjnymi  prowadzonymi  w  ramach 
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termomodernizacji  minimum  jednego  obiektu  użyteczności  publicznej  lub  kompleksu 
obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach jednego zadania,

– trzyletnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych.

3/  kierownik  robót  Pan/i................................................................................................  posiada 
wymagane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących  przepisów  uprawniające  do  kierowania  robotami  budowlanymi  objętymi 
przedmiotem zamówienia  w specjalności  instalacyjnej  w   zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych  i  elektroenergetycznych,  nr  …................................................  (podać  numer 
uprawnień) wydanych przez …..............................................................................................................

Dodatkowo kierownik robót elektrycznych musi posiadać:
– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  instalacyjnymi  prowadzonymi  w  ramach 

termomodernizacji  minimum  jednego  obiektu  użyteczności  publicznej  lub  kompleksu 
obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach jednego zadania

– trzyletnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych.

………………………, dnia…………                                                 ………….…………………….
                                                                                                           (podpis osoby / osób uprawnionych)

W przypadku,  gdy  wykonawca  wskazał  osoby,  którymi  będzie  dysponował  należy  załączyć  do  oferty  pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
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