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

Tel.: (81) 7286439, fax: (81) 7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046, KRS 0000004020, Godziny
pracy: 7.00 -14.35

Rozdział 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego,
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.), zwaną dalej PZP.
2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego –  art. 60a -60e PZP.
Zamawiający  udziela  zamówienia  na „Zaprojektowanie,  wykonanie  i  uruchomienie  Systemu
Zarządzania  Energią w obiektach Szpitala  Neuropsychiatrycznego im.  prof.  M.  Kaczyńskiego
SPZOZ,  zarządzanie  energią  w  latach  2014 - 2024  oraz  osiągnięcie  i  utrzymanie  efektu
energetycznego”  w trybie dialogu konkurencyjnego ponieważ:
a) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego,
gdyż ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia
zgodnie  z  art  30  i  31  Pzp  ani  obiektywnie  określić  uwarunkowań  prawnych  i  finansowych  wykonania
zamówienia
b) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Przedmiotem zamówienia jest  Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w 
obiektach Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do informacji do przygotowania wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia 
obejmuje wszystkie działania efektywne ekonomicznie, zmierzające do obniżenia zużycia energii elektrycznej 
i cieplnej poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią w budynkach, 
umożliwiającego: monitoring pracy systemu zużycia energii oraz mediów technicznych, optymalizację 
parametrów pracy systemu energetycznego.
Zamówienie ma na celu wyłonienie Wykonawcy, który po zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i 
funkcjonalnym instalacji wewnętrznych budynków oraz bieżącymi wskaźnikami zużycia energii i mediów 
technicznych sfinansuje i zrealizuje:

1) opracowanie  dokumentacji technicznej
2) Wykonanie węzłów zmieszania pompowego wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką
3) Wykonanie systemu opomiarowania poszczególnych budynków w zakresie zużycia ciepła, energii 
elektrycznej i wody
4) Wykonanie systemu zdalnego monitorowania i sterowania pracą zainstalowanych urządzeń
5) Wykonanie systemu indywidualnej elektronicznej regulacji temperatury i czasu pracy instalacji c.o.
w pomieszczeniach wykorzystywanych okresowo (pomieszczenia biurowe, gabinety lekarskie)
6) Wymianę stolarki okiennej w budynku Działu Technicznego
7)Wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w wybranych budynkach
8) Wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED
9) Inne uzasadnione ekonomicznie prace wskazane przez Wykonawcę przynoszące oszczędności w 
zużyciu energii i mediów
10) Finansowanie modernizacji w okresie 10 lat
11) Udzieli finansowej gwarancji uzyskania oszczędności

Wykonawca na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia oraz w oparciu o aktualną charakterystykę 
energetyczną obiektów, wymienionych w załączniku nr l, określi gwarantowane wskaźniki zużycia energii.
Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany i uzupełniony na etapie prowadzenia dialogu z 
Wykonawcami. Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji Wykonawcy - po zapoznaniu się z obiektami - 
zaproponują najbardziej optymalne rozwiązania, służące realizacji przedmiotu zamówienia, oraz 
gwarantowany stopień redukcji zużycia energii i mediów wynikający z przyjętych rozwiązań technicznych.
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Rozdział 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1.1.1. zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w wybranych obiektach
zamawiającego,

2.2.2.2. świadczenie przez Wykonawcę w okresie 10 lat usługi zarządzania energią elektryczna i cieplną, peł-
nienie  nadzoru  nad  Systemem,  udzielenie  gwarancji  uzyskania  Efektu  Energetycznego
(oszczędności), przedstawianie Zamawiającemu rocznych raportów z uzyskanych efektów energe-
tycznych, na warunkach, które zostaną określone w SIWZ.

2. Zakres prac obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji technicznej
2) Wykonanie węzłów zmieszania pompowego wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką
3) Wykonanie systemu opomiarowania poszczególnych budynków w zakresie zużycia ciepła, energii
elektrycznej i wody
4) Wykonanie systemu zdalnego monitorowania i sterowania pracą zainstalowanych urządzeń
5)Wykonanie systemu indywidualnej elektronicznej regulacji temperatury i czasu pracy instalacji c.o.
w pomieszczeniach wykorzystywanych okresowo (pomieszczenia biurowe, gabinety lekarskie)
6) Wymiana stolarki okiennej w budynku Działu Technicznego
7) Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego w wybranych budynkach
8) Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED
9) inne uzasadnione ekonomicznie prace wskazane przez Wykonawcę przynoszące oszczędności w
zużyciu energii i mediów
10) Finansowanie modernizacji w okresie 10 lat
11) Udzielenie przez Wykonawcę finansowej gwarancji uzyskania oszczędności

3. Zamawiający nie przewiduje nagród o których mowa w art 60 c ust. 1 pkt 2 Pzp

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zakończenie robót budowlanych w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

Usługa  finansowania i zarządzania energią elektryczną i cieplną, w okresie 10 lat od zakończenia etapu ro-
bót budowlanych.

Rozdział  5.  OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 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.
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2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów lub
oświadczeń wymaganych w  Informacji  do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w  dialogu
konkurencyjnym.

Dokumenty żądane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
zostały ustalone na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
a)  W  przypadku  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  1  ustawy  –  Pzp,
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.  W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje wyłącznie
złożenie  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków udziału  w  postępowaniu.  Ocena  spełniania  ww.  warunku
będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenie wykonawcy  (załącznik nr 3
Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym);

b)  W  przypadku  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  2  ustawy  –  Pzp,

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji:

1)  co najmniej  dwóch robót budowlanych polegających na budowie węzłów cieplnych wraz z  systemem
monitorowania energii  o wartości co najmniej 1 800 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy
złotych)  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

2)  co  najmniej  dwóch usług zarządzania energią  w obiektach o kubaturze nie  mniejszej  niż  10000 m3
wartości  co  najmniej  200 000,00 zł  brutto  w okresie  ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie

3)  co  najmniej  dwóch  usług  długoletniego  finansowania  inwestycji  zarządzania  energią  o  wartości  nie
mniejszej niż 3 000 000, 00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych) w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie.
Przez  długoletnie finansowanie inwestycji zamawiający rozumie zawarcie umowy na okres nie krótszy niż 5
lat.

Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o dokumenty
wyszczególnione  w rozdziale  6.I  punkt  1.  podpunkt  1.2)  i  1.3)  Informacji  do  przygotowania  wniosku  o
dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym);

c) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp:
-w części dotyczącej  dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym Zamawiający nie formułuje
szczegółowych  wymagań.  W  tym  zakresie  Wykonawcę  obowiązuje  wyłącznie  złożenie
oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Ocena  spełniania  ww.  warunku  będzie
dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 Informacji
do  przygotowania  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  dialogu  konkurencyjnym); 
-w  części  dotyczącej  dysponowania osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia.  Zamawiający  nie
formułuje  szczegółowych  wymagań.  W  tym  zakresie  Wykonawcę  obowiązuje  wyłącznie  złożenie
oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Ocena  spełniania  ww.  warunku  będzie
dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 Informacji
do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym);
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d) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp,
Warunek powyższy spełnią  wykonawcy,  którzy posiadają ubezpieczenie  od odpowiedzialności  cywilnej  w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż: 3 000
000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o dokumenty
wyszczególnione  w  rozdziale  6.I  punkt  1.  podpunkt  1.4)  Informacji  do  przygotowania  wniosku  o
dopuszczenie do udziału w  dialogu konkurencyjnym);

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. 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.

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ocena spełniania warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania zostanie dokonana zgodnie z formułą
spełnia  - nie spełnia  na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w Rozdziale 6. II
Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym.

Rozdział 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
I.  Dokumenty  wymagane  w  celu  oceny  spełniania  przez  wykonawcę  warunków,  
 o których mowa w art. 22 ust. 1

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.  1
 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych,  zamawiający  żąda
  przedłożenia:

1.1)  Oświadczenia  z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(zał.  Nr  3  do  Informacji  do  przygotowania  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w   dialogu
konkurencyjnym).

1.2)  Wykazu robót  budowlanych  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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty
te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z
zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończone  (załącznik  nr  6  /Tabl.1/  Informacji  do
przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w  dialogu konkurencyjnym).
Oświadczenie  powinno potwierdzać  spełnianie  warunku,  którego  opis  sposobu  dokonania  oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1b) Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie
do udziału w  dialogu konkurencyjnym.

1.3) Wykazu  wykonanych a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane  należycie (załącznik  nr  7A  /Tabl.1/  i  załącznik  nr  7B  /Tabl.1/  Informacji  do
przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w  dialogu konkurencyjnym).
Oświadczenie  powinno  potwierdzać  spełnianie  warunku,  którego  opis  sposobu  dokonania  oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1b)Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie
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do udziału w  dialogu konkurencyjnym.

1.4) 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.
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny został
przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1d)  Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do
udziału w  dialogu konkurencyjnym.

2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.2) i 1.3), są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert,
lub
2)  oświadczenie  wykonawcy  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 2.1).

3.  W  razie  konieczności,  szczególnie  gdy  wykazy  lub  dowody,  o  których  mowa  odpowiednio
  w pkt 1.2), 1.3) i pkt 2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego 

dokumentu  wynika,  że  zamówienie  nie  zostało  wykonane  lub  zostało  wykonane  nienależycie,  
zamawiający może zwrócić się  bezpośrednio do właściwego podmiotu,  na  rzecz  którego roboty  
budowlane i usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji  lub  
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

II. Dokumenty  wymagane  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  
 z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których
  mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

1. 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 następujących dokumentów:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 Informacji do przygotowania wniosku o
dopuszczenie do udziału w  dialogu konkurencyjnym);
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 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia;
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;
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.

2.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,    zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. II. 1. ppkt. 2, 3, 4  Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do
udziału w  dialogu konkurencyjnym), składa dokument lub dokumenty  wystawione  w   kraju,   w   którym   ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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2)  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 2 podpunkcie 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia. Dokument, o którym mowa punkcie 2 podpunkcie 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia.

3. 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  II.2,  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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt II. 3 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamawiający  może  zwrócić  się  do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących
przedłożonego dokumentu.

III. Dokumenty  wymagane  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  
z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym
samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach,  o  których  mowa w art.  24 ust.  2  pkt  5  ustawy Pzp Wykonawca,  wraz  z  wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składa  listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5  Informacji do przygotowania wniosku dopuszczenie do
udziału w  dialogu konkurencyjnym).

IV. Ponadto należy dołączyć:
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 2
Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w  dialogu konkurencyjnym).
2.Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np.
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -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.

V. Forma składanych dokumentów

1. Dokumenty  są  składane w oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem
  przez wykonawcę.

2. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  
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 w  przypadku  innych  podmiotów,  na  zasobach  których  wykonawca  polega  na  zasadach
  określonych w art.  26 ust.  2b  ustawy Pzp,  kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem
  odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
  wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język
  polski.

Rozdział  7.  LICZBA  WYKONAWCÓW,  KTÓRZY  ZOSTANĄ  ZAPROSZENI  DO
SKŁADANIA  OFERT  WRAZ  Z  OPISEM  OBIEKTYWNEGO  I
NIEDYSKRYMINACYJNEGO  SPOSOBU  DOKONYWANIA  WYBORU
WYKONAWCÓW. 

1.  Spośród wszystkich wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego do składania ofert zostanie zaproszonych 3. Wykonawców

2  Jeżeli  liczba  Wykonawców,  którzy  złożyli  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  
w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 3, Zamawiający zaprosi do
składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Jeżeli  liczba  Wykonawców,  którzy  złożyli  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  
w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3, Zamawiający zaprosi
do składania ofert 3 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.  OPIS  OBIEKTYWNEGO  I  NIEDYSKRYMINACYJNEGO  SPOSOBU  DOKONYWANIA  WYBORU
WYKONAWCÓW,  KTÓRZY  ZOSTANĄ  ZAPROSZENI  DO  SKŁADANIA  OFERT,  GDY  LICZBA
WYKONAWCÓW SPEŁNIAJACUCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU BĘDZIE WIĘKSZA
NIŻ OKREŚLONA W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU.

Wnioski Wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 5 Informacji do przygotowania
wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym) zostaną ocenie na zasadach opisanych
poniżej. Zamawiający przyzna Wykonawcom:

1) po 1 punkcie za każdą wykazaną robotę budowlaną polegającą  na budowie węzłów cieplnych wraz z
systemem monitorowania energii  o wartości co najmniej 1 800 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion
osiemset tysięcy złotych) 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, wykazaną  załączniku nr 6 /Tabl.2/  Informacji  do przygotowania wniosku o
dopuszczenie do udziału w  dialogu konkurencyjnym);

2) po 1 punkcie za każdą wykazaną usługę zarządzania energią w obiektach o kubaturze nie mniejszej niż
10000 m3 wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykazaną załączniku nr 7A /Tabl.2/ Informacji do przygotowania wniosku o
dopuszczenie do udziału w  dialogu konkurencyjnym)

3)  po 1 punkcie za każdą wykazaną  usługę długoletniego finansowania inwestycji  zarządzania energią o
wartości nie mniejszej niż 3 000 000, 00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych) w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazaną załączniku nr 7B /Tabl.2/ Informacji do
przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w  dialogu konkurencyjnym).

Zamawiający przyzna punkty za:
- roboty budowlane wykazane w Zał. nr 6 /Tabl.2/ Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie 
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do udziału w  dialogu konkurencyjnym, do których zostały załączone dokumenty  potwierdzające ich 
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
-usługi  wykazane w Zał nr 7 A i B /Tabl.2/ Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do 
udziału w  dialogu konkurencyjnym, do których zostały załączone dowody potwierdzające że  usługi te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Punkty zostaną przyznane tylko w oparciu o dowody załączone do wniosku. Zamawiający 
zastrzega, że do Wykazu robót budowlanych (Tabl. 2 zał. nr 6) i Wykazu usług (Tabl. 2 zał. nr 7 A, 7B) nie
będzie stosował art. 26 ust. 3 w zakresie  uzupełniania wykazu i / lub dowodów lub innych dokumentów 
niezbędnych do oceny spełniania warunków, ponieważ roboty / usługi tam wykazane służą jedynie do 
dokonania kwalifikacji wykonawców na listę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane przez każdego z Wykonawców na podstawie załączonych do 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykazu robót 
budowlanych (Tabl. 2 zał. nr 6) i Wykazu usług (Tabl. 2 zał. nr 7 A, 7B,).  W sytuacji  gdy Wykonawcy 
uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający przyzna dodatkowo po 1 punkcie za każdą  wykazaną 
usługę długoletniego finansowania inwestycji zarządzania energią obejmującą okres co najmniej 10 letni.

Rozdział 8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
1. Wykonawcy składając ofertę winni na etapie jej składania  wnieść wadium w wysokości: 30 000,00
zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
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.) 

3  Wadium w wnoszone w pieniądzu wpłaca się  przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer BANK
Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 50802500070710186320000030 z dopiskiem „wadium– System Zarządzania
Energią, 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– System Zarządzania Energią. 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
4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

W  przypadku  przedłużenia  terminu  składania ofert  Wykonawca  wnoszący  wadium w  innej
formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z pkt.
2  zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie  odrzucona. 
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Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych.

Rozdział   9.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) CENA (rozumiana jako wartość nakładów inwestycyjnych oraz łączny koszt finansowania i zarządzania
energią elektryczną i cieplną)
2) GWARANTOWANE OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU CIEPŁA  
3) GWARANTOWANE OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Ww. kryteria oceny ofert zostały określone w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Rozdział 10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć w
Kancelarii Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2, 20 – 442
Lublin, w terminie do dnia  27 marca 2014 r. do godz. 900

2. Zamawiający przekaże SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert.
3. Wnioski należy sporządzić w języku polskim.

Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Informacji  do  przygotowania  wniosku  o  dopuszczenie  do
udziału w dialogu konkurencyjnym mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 6 ustawy PZP.
3. Przesłanki stanowiące podstawę  do istotnej zmiany umowy zostaną określone w SIWZ.
4. Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
1) wniosek musi być przygotowany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
techniką;
2)  musi  być  podpisany przez osobę/y  upoważnioną/e  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.;
3) do wniosku dołączone muszą być dokumenty i oświadczenia, wymienione w ogłoszeniu; 
4) zaleca się by strony wniosku były ponumerowane i złączone w sposób trwały; 
5) całość umieszczona w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: System Zarządzania Energią.
6) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie,
faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia  oraz  informacje  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  każda  
ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich  otrzymania.  Oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przesyłane przez Wykonawcę faksem   należy kierować na numer (81) 744 10
79, a przesyłane drogą elektroniczną na adres przetargi@snzoz.lublin.pl

Adres do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego:   
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

...........................................................................................................................................................................
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Agnieszka Piotrowska -specjalista ds zamówień publicznych.

Rozdział 12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik numer 1  – Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego 
Załącznik numer 2  – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

        publicznego 
Załącznik numer 3  – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 4  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 5 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  informacja 

                 o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Załącznik numer 6 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik numer 7A i B  – Wykaz usług

Lublin, dnia 11 marca 2014 roku

             

    ZATWIERDZAM...........................................................
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Załącznik nr 2 INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
DIALOGU KONKURENCYJNYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  na  „Zaprojektowanie,  wykonanie  i  uruchomienie  Systemu
Zarządzania  Energią  w  obiektach  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  prof.  M.  Kaczyńskiego  SPZOZ,
zarządzanie energią w latach 2014 - 2024oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego”
składamy  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego:

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:*............................................. .
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX  na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................
E-MAIL na który Zamawiający ma przesłać korespondencję................................................... 
….......................................................................................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wszystkich wykonawców składających wniosek 
(Firma Wykonawcy,  adres numer telefonu i faksu, REGON, NIP)  oraz informacje  dot. Pełnomocnika 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Załącznikami do niniejszego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego są:
1......................................................
2. …................................................
3.......................................................
4.......................................................
5.......................................................
6.......................................................                

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

Pan/ Pani…………………………............................................…………tel. …………………………………………………..

fax..................................................................., e-mail.........................................................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                      (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                            do występowania  w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
DIALOGU KONKURENCYJNYM

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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. …................................ E-mail......................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                  do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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Załącznik nr 4 INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
DIALOGU KONKURENCYJNYM

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pieczęć Firmowa

 

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w
obiektach Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ,

zarządzanie energią w latach 2014 - 2024
oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego

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 2013 r,  poz. 907 ze zm.).

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                            do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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Załącznik nr 5 INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
DIALOGU KONKURENCYJNYM

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Pieczęć Firmowa

        
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Szpitala

Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ, zarządzanie energią w latach
2014 - 2024 oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego

- zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy Pzp: 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi   należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów  (Dz. U. Nr 50,  poz. 331 z późn. zm.):

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1
2
..

.......................................
           ( miejscowość, data )                                                                                 

                                 

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych   
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

2.  informujemy, że   nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
Pzp

.......................................
           ( miejscowość, data )                                                                                 

                                   

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych   
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 6 INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
DIALOGU KONKURENCYJNYM

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Tabl. 1. Wykaz  co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie węzłów cieplnych wraz z
systemem monitorowania energii  o wartości co najmniej 1 800 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion
osiemset  tysięcy  złotych)  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, potwierdzających spełnianie warunku opisanego w Rozdziale 5 pkt 1 lit. b ppkt 1) 

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty 
budowlanej

Wartość brutto 
umowy

Data i miejsce 
wykonania

1

2

Załączamy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty,  zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Tabl. 2. Wykaz robót budowlanych polegających na budowie węzłów cieplnych wraz z systemem 
monitorowania energii  o wartości co najmniej 1 800 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy
złotych) 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, dodatkowo punktowane zgodnie z Rozdziałem 7 pkt 4.1*

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty 
budowlanej

Wartość brutto 
umowy

Data i miejsce 
wykonania

Załączamy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty,  zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

* wykazane w Tabl.1 roboty budowlane nie mogą być powtarzane w Tabl.2 zawierającej wykaz robót 
dodatkowo punktowanych

………………………, dnia…………                                 ……..........................……………….
(podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych                

                               do występowania  w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 7A INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
DIALOGU KONKURENCYJNYM

WYKAZ USŁUG

Tabl. 1. Wykaz   co najmniej dwóch usług zarządzania energią w obiektach o kubaturze nie mniejszej niż
10000 m3 wartości  co najmniej  200 000,00 zł  brutto w okresie  ostatnich 3 lat  przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, potwierdzających spełnianie warunku opisanego w Rozdziale 5 pkt 1 lit. b ppkt 2) 

L.p Przedmiot zamówienia Wartość brutto  
zawartej umowy

Daty wykonania lub 
wykonywania
(od dd-mm-rrrr do 
dd-mm-rrrr)

Podmiot na rzecz 
którego usługa 
została wykonane

1 od.…..-........-............
do.…..-........-............

2 od.…..-........-............
do.…..-........-............

Tabl. 2. Wykaz  usług zarządzania energią w obiektach o kubaturze nie mniejszej niż 10000 m3 wartości co 
najmniej 200 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, dodatkowo punktowane  zgodnie z Rozdziałem 7 pkt 4.2*

L.p Przedmiot zamówienia Wartość brutto  
zawartej umowy

Daty wykonania lub 
wykonywania
(od dd-mm-rrrr do 
dd-mm-rrrr)

Podmiot na rzecz 
którego usługa 
została wykonane

1 od.…..-........-............
do.…..-........-............

…..

* wykazane w Tabl.1 usługi zarządzania energią nie mogą być powielane w Tabl.2 zawierającej wykaz usług 
dodatkowo punktowanych

………………………, dnia…………                                 ……..........................……………….
(podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych                

                               do występowania  w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 7B INFORMACJI DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
DIALOGU KONKURENCYJNYM

WYKAZ USŁUG

Tabl.1. Wykaz co najmniej dwóch usług długoletniego finansowania inwestycji zarządzania energią o wartości
nie mniejszej niż 3 000 000, 00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych) w okresie ostatnich 3 lat  przed
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających spełnianie warunku opisanego w w
Rozdziale 5 pkt 1 lit. b ppkt 3) 

L.p Przedmiot zamówienia Wartość brutto  
zawartej umowy

Daty wykonania lub 
wykonywania
(od dd-mm-rrrr do 
dd-mm-rrrr)

Podmiot na rzecz 
którego usługa 
została wykonane

1 od.…..-........-............
do.…..-........-............

2 od.…..-........-............
do.…..-........-............

Tabl. 2.Wykaz usług długoletniego finansowania inwestycji zarządzania energią o wartości nie mniejszej niż  
3 000 000, 00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie,  usługi dodatkowo punktowane zgodnie z Rozdziałem 7 pkt 4.3*

L.p Przedmiot zamówienia Wartość brutto  
zawartej umowy

Daty wykonania lub 
wykonywania
(od dd-mm-rrrr do 
dd-mm-rrrr)

Podmiot na rzecz 
którego usługa 
została wykonane

1 od.…..-........-............
do.…..-........-............

….

* wykazane w Tabl.1 usługi długoletniego finansowania  nie mogą być powielane w Tabl.2 zawierającej usług
dodatkowo punktowanych

………………………, dnia…………                                 ……..........................……………….
(podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych                

                               do występowania  w imieniu Wykonawcy)  
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