
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP

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

w Lublinie ul. Abramowicka 2
zwany dalej Zamawiającym

zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Obsługa gospodarczo-techniczna ZOLP Łysołaje

Znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP.372- 16/14

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

zwanej dalej „ustawą – Pzp”

Sporządził: Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Agnieszka Piotrowska

Dyrektor

Edward Lewczuk

Lublin,  1 kwietnia 2014 r.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres Zamawiającego:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej 20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2, woj.

lubelskie

NIP
9462160056  

REGON
   431019046

TEL.
81/7443061   

FAKS
81/7441079

Komórka organizacyjna upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

TEL.
081/7286439

E-MAIL
przetargi@snzoz.lublin.pl

Godziny pracy:   7:00 – 14:35

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 207 000 euro

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę gospodarczo-techniczną posesji Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego Psychiatrycznego w Łysołajach, gm. Milejów.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonywanie obsługi tj. czynności palacza i robotnika
budowlano-gospodarczego przez jedną osobę całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.

Zakres obowiązków osób wykonujących usługę: 
l)  codzienne sprawdzanie pomieszczeń, stanu zagrożenia pożarowego, stanu zadrzewienia i ogrodzenia
szpitala,
2) codzienne zapalanie i gaszenie świateł oświetlających posesję oddziału,
3) codzienne zamykanie bram i furtek w określonych godzinach,
4) czuwanie nad tym, aby postronne osoby nie przebywały na terenie parku, 
5) usuwanie w miarę możliwości zauważonych nieprawidłowości w bezpiecznym funkcjonowaniu oddziału
oraz wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów i mienia oddziału,
6) natychmiastowe informowanie kierownika oddziału lub pielęgniarki dyżurnej o wszelkich zauważonych
nieprawidłowościach, 
7) pomoc przy wykonywaniu prac w parku w dni codzienne między godziną 7.00 a 15.00,
8) pełnienie obowiązków dozorcy i czynności wynikających z tego zakresu codziennie od godziny 15.00
do 19.00 a w dni wolne od pracy od godziny 7.00 do 19.00 i od godziny 19.00 do 7.00, gdy nie ma dozorcy
nocnego,
9) obsługa kotłów i urządzeń kotłowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcjami
obsługi producentów (przeszkolenie na stanowisku pracy),
10)  utrzymywanie  w  pełnej  sprawności  technicznej  pieców  poprzez  systematyczne  przeglądanie,
czyszczenie i konserwacje przez cały rok, 
11)  stałe  utrzymanie  w  czystości  pomieszczeń  kotłowni  i  hydroforni  oraz  placu  składowego  opału  i
odpadów, 
12)  dbanie  o  prawidłowe  przechowywanie  odpadów  komunalnych,  stałe  utrzymanie  czystości  wokół
pojemnika na odpady komunalne (pojemnika KP) oraz zgłaszanie potrzeby jego wywozu,
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13) wykonywanie wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem kotłowni w opał i odpowiedzialność za
jego prawidłowe składowanie i zużycie zgodny z normami spalania, 
14)  odpowiedzialność  za  utrzymanie  odpowiedniej  temperatury  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  w
sezonie grzewczym i ciepłej wody użytkowej przez cały rok, 
15)  utrzymanie  w  gotowości,  kontrola  sprawności,  załączanie  i  obsługa  agregatu  prądotwórczego,
obowiązek monitorowania pracy agregatu w książce obsługi,
16) odpowiedzialność za usuwanie i wywożenie z kotłowni żużlu po uprzednim polaniu wodą oraz innych
odpadów, 
17) w okresie grzewczym palacz ma obowiązek wykonywać prace konserwacyjne w kotłowni oraz może
być  przydzielony do  wykonywania  innych drobnych  prac  w oddziale  lub  na  posesji  zleconych przez
kierownika oddziału, 
18)  wykonywanie  w  okresie  letnim  (nie  grzewczym)  innych  prac  zleconych  przez  pracownika
administracyjnego lub kierownika oddziału związanych z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Oddziału
(zalecenia SANEPIDU) i wymienionych w punktach 17-21,
19)  codzienne  monitorowanie  ilości  spalanego  opału  (węgla  i  koksu)  oraz  składanie  comiesięcznych
oświadczeń  z wyszczególnieniem dziennej ilości spalonego opału podanej w kilogramach,
20) odczyt  podliczników prądu w budynku mieszkalnym ZOLP Łysołaje oraz licznika z zimna wodą,
znajdującego się w kotłowni,
21) utrzymywanie w sprawności technicznej zapasowego źródła wody – studni głębinowej znajdującej się
na terenie ZOLP Łysołaje,
22) wykonywanie prac przygotowawczych do malowania ścian i stolarki, 
23) wykonywanie drobnych prac rozbiórkowych, 
24)  udział  przy robotach typu:  uzupełnianie płytek podłogowych PCV lub terakotowych,  uzupełnianie
ubytków glazury, 
25) malowane sprzętu, okien, drzwi i innych drobnych przedmiotów, 
26)  stałe  utrzymanie  w  czystości  tarasów  zewnętrznych  Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego
Psychiatrycznego w Łysołajach,
27) transportowanie materiałów z magazynu do warsztatów i oddziału, 
28) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
29) sprzątanie na posesji  ZOLP w Łysołajach, odśnieżanie,  koszenie trawy, usuwanie gałęzi,  konarów
drzew, naprawa ubytków dróg dojazdowych.

CPV: 50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych, 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw   i konserwacji.

ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługi realizowane będą przez okres 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) 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:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,
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d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2)  Zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składając ofertę
  zobowiązany  jest  złożyć  oświadczenie  o spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu
  (druk: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Zał.

nr  4 do SIWZ)

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  
 na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ.
  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,

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  co  najmniej
trzech  głównych  usług odpowiadających  swoim  rodzajem  przedmiotowi  zamówienia  tj.  obsłudze
gospodarczo-technicznej  obiektów  z  obsługą  kotłów  i  urządzeń  kotłowych,  o  wartości  brutto  nie
mniejszej niż 120 000,00 zł za rok (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie.
W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za
spełniony,  jeżeli  wartość  usługi  w  przeliczeniu  na  okres  12  miesięcy  w  stosunku  do  okresu
obowiązywania umowy wynosi nie mniej niż 120 000 zł. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w
przypadku  umów zawartych  na okres  krótszy  niż  okres  12  miesięcy  uznaje  się  za  spełniony,  jeżeli
wartość umowy wynosi co najmniej 120 000 zł. 

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,   
 
- w  części  dotyczącej  dysponowania osobami  zdolnymi  do  wykonania

  zamówienia.
Warunek  powyższy  spełnią  wykonawcy,  którzy  dysponują  5  osobami  posiadającymi  kwalifikacje  do
eksploatacji  kotłowni  węglowej o mocy 190 kW przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia  28 kwietnia 2003 r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tj. Dz. U. z
2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 

d) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp,
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje wyłącznie
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2) 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.
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ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 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 4 do SIWZ).

1.2)  Wykazu  wykonanych  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych  głównych  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, 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 7 do siwz).
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1b) SIWZ.

1.3.)  Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1c) SIWZ.

 
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.2), 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 wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio
  w  pkt  1.2)  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 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 5 do SWIZ);
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  
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do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawionego  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego  naczelnika  urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności,   lub   wstrzymanie   w   całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu   -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub   potwierdzenia,   że   uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,   zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. II. 1. ppkt. 2 - 6 SIWZ, 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.

3. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 podpunkcie a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 2 podpunkcie b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 podpunkcie 1) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa punkcie 2 podpunkcie 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

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. 
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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:

1)  Wykonawca,  wraz  z  wnioskiem  lub  ofertą,  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 6 do SIWZ)

IV. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
2.  Podpisany  zakres  obowiązków  pracownika  obsługi  gospodarczo-technicznej  posesji  ZOLP  w
Łysołajach, gm. Milejów. (załącznik nr 2 do siwz).
3.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).

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  
 w przypadku innych  podmiotów,  na  zasobach których  wykonawca polega  na zasadach
  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy,  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 VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. 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.

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

3.   Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przesyłane  przez  Wykonawcę faksem
należy  kierować  na  numer  (81)  744  10  79,  a  przesyłane  drogą  elektroniczną  na  adres
p  rzetargi@snzoz.lublin.pl

4.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
      Agnieszka Piotrowska -specjalista ds zamówień publicznych

ROZDZIAŁ VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia oferty  wadium.

ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

7



1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie  lub  na  wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania

ofertą, z tym  że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  w  pełnym  zakresie  przedmiotu  zamówienia  
 lub w odniesieniu do dowolnie  wybranych części,  jeżeli  Zamawiający dopuścił  składanie ofert
  częściowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w  języku  polskim,  stąd  ofertę  również
  należy sporządzić w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.  Wykonawca  składa  ofertę  na  druku  Formularz  oferty wraz  z  Formularzem  zakres  

obowiązków pracownika obsługi gospodarczo-technicznej posesji ZOLP w Łysołajach,
gm. Milejów. wg wzorów, stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.

6. Pełna  zawartość  składanej  oferty  winna  uwzględniać  wymagane  w  SIWZ  dokumenty  i  
oświadczenia.

7. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami i wymaganymi dokumentami należy umieścić w trwale  
zamkniętej  kopercie.  Koperta  należy  oznaczyć  adresem  i  nazwą  Zamawiającego  napisem  
„OFERTA-  Obsługa  gospodarczo  -techniczna  ZOLP Łysołaje”.  Jeżeli  koperta  zostanie  
oznaczona  nazwą i adresem Wykonawcy umożliwi to Zamawiającemu odesłanie oferty bez jej  
otwierania, jeżeli zostanie złożona po upływie wskazanego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ terminu
składania ofert.

 8. Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
  wymagane  jest  załączenie  dokumentu  uprawniającego  do  złożenia  podpisu  w  imieniu
  Wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (pełnomocnictwo/
  upoważnienie).
 9. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  
 do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  
 w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W takim  przypadku
  należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 10. Przepisy  ustawy  –  Pzp  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców
  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 12. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
 warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż
  na  2 dni  przed upływem terminu  składania  ofert, pod warunkiem że  wniosek  o  wyjaśnienie
  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później
  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13. Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  
 po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt  12,  lub  dotyczy  udzielonych
  wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
  mowa w pkt 12.
 15. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  przekazał
  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli
  specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.
 16. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji
  Zamawiający  przekaże niezwłocznie  wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  specyfikację
  istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
  zamieści ją także na tej stronie.

 17.   Oferta  oraz  wszelkie  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje  
składane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  postępowania  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji  
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  
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konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą  być one udostępniane  
innym Wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane 
i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą 
„TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  9–04-2014 r. do godz.  09:00  w Kancelarii  Szpitala - 20-442
Lublin, ul. Abramowicka 2.

2.  Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu 9–04-2014  r. o  godz.  09:30  w  Sali
Konferencyjnej Szpitala.

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zostanie  podana  kwota,  którą  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający
poda informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. 

5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca  składając  ofertę  odpowiada  za  właściwą  kalkulację  ceny  oferty,  która  musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

2. Cenę Wykonawca oblicza zgodnie z konstrukcją Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr
1 do SIWZ.

3.   Cenę  należy  podać  w  walucie  polskiej,  określić  ją  w  sposób  jednoznaczny  i  ostateczny  
(do  drugiego  miejsca  po  przecinku),  z  uwzględnieniem  wszelkich  oferowanych  przez
Wykonawcę ewentualnych upustów i rabatów. 

4.  W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie  koszty związane z realizacją  umowy, jakie  ma
pokryć  Zamawiający  pod  rygorem  niemożności  domagania  się  ich  pokrycia  przez
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT,

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena brutto (wartość) - 100 %

                                                      Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość brutto)  = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                                        Wartość danego Wykonawcy
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5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o wyżej opisane kryterium. Oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi
  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko,
  siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,
  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz  nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo
  miejsca  zamieszkania  i  adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację
  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne
  i prawne;

3) wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,
  podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2,  po  którego  upływie  umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.   Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje,  
o  których  mowa  w pkt  1  ppkt  1,  na  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu  publicznie  dostępnym
 w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający  nie  wymaga  w  przedmiotowym  postępowaniu  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Warunki dotyczące realizacji zamówienia publicznego określa wzór umowy stanowiący Załącznik
nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca  zobowiązany  będzie  w  przypadku  wyboru  jego  oferty  podpisać  umowę  
na  warunkach  w  niej  określonych,  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego
(potwierdzenie  akceptacji  umowy – na  druku Formularz  oferty  –  Załącznik  nr  1  do SIWZ).
Informacje,  które  nie  zostały  zamieszczone  we  wzorze  umowy,  a  wynikają  z  wymagań
określonych przez Zamawiającego w SIWZ, również mają zastosowanie w realizacji przedmiotu
zamówienia.

ROZDZIAŁ XVII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przepisy wspólne

1.   Środki  ochrony  prawnej  przysługują  Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub
  miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
  naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych warunków
     zamówienia  przysługują  również  organizacjom  wpisanym na  listę,  o  której  mowa w art.  154
         pkt 5 ustawy - Pzp.
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Odwołanie
3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
   Zamawiającego podjętej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub  zaniechania  czynności,
  do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  Pzp.
4.     Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty niż kwoty okr 

ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,  odwołanie przysługuje wy 
łącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)   odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której
  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,
  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie
  odwołania.
6. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej
  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego
  certyfikatu w terminie określonym zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.

Skarga do sądu
7. Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego  przysługuje
  skarga do sądu.
8. Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania
  Zamawiającego  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia
  orzeczenia  Izby,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi
  w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Szczegółowe  prawa  i  obowiązki  w  zakresie  środków  ochrony  prawnej  przysługujących
Wykonawcy  w toku postępowania o udzielenie  zamówienia  regulują  przepisy  Działu VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVIII
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XIX
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XX
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7  
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ XXI
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXII
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na zasadach określonych w Rozdziale
VII niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ XXIII
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty
w złotych polskich i w takiej walucie (PLN) nastąpi rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą.

ROZDZIAŁ XXIV
INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXV
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXVI
INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ART. 36 UST. 2 PKT 9, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4

Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań,  o których mowa w art. 29 ust.
4 ustawy - Pzp.

ROZDZIAŁ XXVII
PODWYKONAWSTWO

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  przez  Wykonawcę  dowolnej  części  zamówienia
podwykonawcom.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.

ROZDZIAŁ XXVIII
ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielania  Wykonawcy  zaliczek  na  poczet  wykonania
zamówienia.

ROZDZIAŁ XXIX
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
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1.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy
-  Pzp,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje  składane  przez  Zamawiającego  i
Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki  do protokołu udostępnia się po dokonaniu
  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  tym  że  oferty  
 udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
3.  Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4.  Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym
   przez  Zamawiającego,  przesłanie  kopii  pocztą,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  zgodnie  
  z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
5.      Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,   w

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści  złożonych
ofert. 

6. Jeżeli  przesłanie  kopii  protokołu  lub  załączników  zgodnie  z  wyborem  wnioskodawcy  jest  
z  przyczyn  technicznych  znacząco  utrudnione,  w  szczególności  z  uwagi  na  ilość  żądanych  
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,  
w jaki mogą być one udostępnione.

7.     Zamawiający  udostępnia  wnioskodawcy  protokół  lub  załączniki  niezwłocznie.  W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania  i  oceny  ofert,  Zamawiający  udostępnia  oferty  do  wglądu  lub  przesyła  ich  kopie  
w terminie  przez siebie wyznaczonym,  nie  później  jednak  niż  w dniu  przesłania  informacji  
o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

ROZDZIAŁ XXX
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik numer 1  – Formularz oferty

Załącznik numer 2  – Zakres obowiązków pracownika obsługi gospodarczo-technicznej posesji ZOLP w 
   Łysołajach, gm. Milejów.

Załącznik numer 3  – Projekt umowy
Załącznik numer 4  – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 5  – 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 7  – Wykaz usług
Załącznik numer 8  – Wykaz osób uczestniczących w wykonania zamówienia
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

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 Pełnomocnika Wykonawcy

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

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę gospodarczo techniczną
ZOLP w Łysołajach  oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie,
zgodnie z wymaganiami  zawartymi w SIWZ
w cenie brutto (za 12 m-cy) - ........................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

miesięczne wynagrodzenie wynosi netto ......................zł (słownie: ..........................................), 
- stawka roboczogodziny netto ........................... zł

2. Podane w ofercie ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu. Dopuszczamy możliwość obniżenia cen
jednostkowych.
3. Ofertę składamy na ...................kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3  do SIWZ.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Na  podstawie  art  36b  ust.  1  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

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

                                       do występowania  w imieniu Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ
ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA OBSŁUGI GOSPODARCZO- TECHNICZNEJ POSESJI ZOLP ŁYSOŁAJE

gm. MILEJÓW

Pieczęć Firmowa

l)  codzienne sprawdzanie pomieszczeń, stanu zagrożenia pożarowego, stanu zadrzewienia i ogrodzenia szpitala,
2) codzienne zapalanie i gaszenie świateł oświetlających posesję oddziału,
3) codzienne zamykanie bram i furtek w określonych godzinach,
4) czuwanie nad tym, aby postronne osoby nie przebywały na terenie parku, 
5) usuwanie w miarę możliwości zauważonych nieprawidłowości w bezpiecznym funkcjonowaniu oddziału oraz
wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów i mienia oddziału,
6)  natychmiastowe informowanie kierownika  oddziału  lub  pielęgniarki  dyżurnej  o  wszelkich  zauważonych
nieprawidłowościach, 
7) pomoc przy wykonywaniu prac w parku w dni codzienne między godziną 7.00 a 15.00,
8) pełnienie obowiązków dozorcy  i czynności wynikających z tego zakresu codziennie od godziny 15.00 do
19.00 a w dni wolne od pracy od godziny 7.00 do 19.00 i od godziny 19.00 do 7.00, gdy nie ma dozorcy
nocnego 
9) obsługa kotłów i urządzeń  kotłowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i  instrukcjami
obsługi producentów (przeszkolenie na stanowisku pracy),
10) utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej pieców poprzez systematyczne przeglądanie, czyszczenie i
konserwacje przez cały rok, 
11) stałe utrzymanie w czystości pomieszczeń kotłowni i hydroforni oraz placu składowego opału i odpadów, 
12) dbanie o prawidłowe przechowywanie odpadów komunalnych, stałe utrzymanie czystości wokół pojemnika
na odpady komunalne (pojemnika KP) oraz zgłaszanie potrzeby jego wywozu,
13) wykonywanie wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem kotłowni w opał i odpowiedzialność za jego
prawidłowe składowanie i zużycie zgodny z normami spalania, 
14) odpowiedzialność  za utrzymanie odpowiedniej  temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych w sezonie
grzewczym i ciepłej wody użytkowej przez cały rok, 
15) utrzymanie w gotowości, kontrola sprawności, załączanie i obsługa agregatu prądotwórczego, obowiązek
monitorowania pracy agregatu w książce obsługi,
16) odpowiedzialność za usuwanie i wywożenie z kotłowni żużlu po uprzednim polaniu wodą oraz innych
odpadów, 
17) w okresie grzewczym palacz ma obowiązek wykonywać prace konserwacyjne w kotłowni oraz może być
przydzielony do wykonywania innych drobnych prac w oddziale lub na posesji zleconych przez kierownika
oddziału, 
18) wykonywanie w okresie letnim (nie grzewczym) innych prac zleconych przez pracownika administracyjnego
lub kierownika oddziału związanych z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Oddziału (zalecenia SANEPIDU) i
wymienionych w punktach 17-21,
19) codzienne monitorowanie ilości spalanego opału (węgla i koksu) oraz składanie comiesięcznych oświadczeń
z wyszczególnieniem dziennej ilości spalonego opału podanej w kilogramach
20)  odczyt  podliczników  prądu  w  budynku  mieszkalnym  ZOLP  Łysołaje  oraz  licznika  z  zimna  wodą,
znajdującego się w kotłowni,
21) utrzymywanie w sprawności technicznej zapasowego źródła wody – studni głębinowej znajdującej się na
terenie ZOLP Łysołaje
22) wykonywanie prac przygotowawczych do malowania ścian i stolarki, 
23) wykonywanie drobnych prac rozbiórkowych, 
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24) udział przy robotach typu: uzupełnianie płytek podłogowych PCV lub terakotowych, uzupełnianie ubytków
glazury, 
25) malowane sprzętu, okien, drzwi i innych drobnych przedmiotów, 
26) stałe utrzymanie w czystości tarasów zewnętrznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w
Łysołajach
27) transportowanie materiałów z magazynu do warsztatów i oddziału, 
28) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
29) sprzątanie na posesji ZOLP w Łysołajach, odśnieżanie, koszenie trawy, usuwanie gałęzi, konarów drzew,
naprawa ubytków dróg dojazdowych.

………………………, dnia…………                                               …………………….
                                                                                                                    (podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa /wzór/

Zawarta w dniu.........................  2014 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
pomiędzy:

Szpitalem Neuropsychiatrycznym im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie Rejonowym
Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000004020 zwanym dalej: “Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

1. .............................................................................................................................

z drugiej strony, zwanym dalej: “Wykonawcą”,

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku V AT i jest uprawniony do otrzymywania faktur 
VAT, NIP: 94621 60056, REGON: 431019046 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku V AT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT, 
NIP: …………, REGON: ………………… 

§ 1

1) Przedmiotem umowy jest obsługa gospodarczo-techniczna posesji Szpitala Neuropsychiatrycznego
im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  -
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łysołajach, gm. Milejów.

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług przez jedną osobę na zmianę całodobowo
przez 7 dni w tygodniu. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę będą wykonywać czynności palacza i
robotnika budowlano-gospodarczego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

3)  Wykonawca zobowiązuje się  powierzyć  wykonywanie  obowiązków będących przedmiotem umowy
wyłącznie  osobom posiadającym kwalifikacje  do  eksploatacji  kotłowni  węglowej  o  mocy  190 kW
przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 

§ 2

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania powierzonej usługi z zachowaniem najwyższej
staranności, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

2) Osoby wykonujące czynności określone w § 1 niniejszej umowy obowiązane są stosować się do poleceń
Zamawiającego, jeżeli nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszą umową. 

3) Zamawiający jest zobowiązany zapewnić Wykonawcy odpowiedni sprzęt umożliwiający wykonywanie
czynności wchodzących w zakres zleconej usługi.

4) Wykonawca jest zobowiązany do  przeszkolenia osób, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub
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nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonywania obsługi obciąża Wykonawcę.

6)  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do codziennej  kontroli  prawidłowości  wykonania  umowy  pod
względem spełnienia warunków określonych w umowie,  SIWZ i  ofercie  Wykonawcy.  Stwierdzenie
przez Zamawiającego niespełnienia warunków określonych w tych dokumentach może być podstawą do
odstąpienia od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt. 1.

7)  Wykonawca  ubezpieczy  się  i  utrzyma  przez  cały  czas  obowiązywania  umowy  ubezpieczenie  w
wysokości  200  000  PLN  w  zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  prowadzeniem
działalności  gospodarczej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazania  na  każde  żądanie
Zamawiającego kopii  polisy  OC.  Brak polisy  OC stanowi  podstawę  do  odstąpienia od umowy na
zasadach określonych w § 7 ust.2 i 3 umowy. 

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu za cały okres 
obowiązywania umowy w kwocie netto zł ( słownie:....................zł), brutto................zł 
(słownie:  ..................... zł).

2. Wykonawca w terminie do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usługi wystawiać
będzie fakturę V AT na kwotę stanowiącą 1/12 wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 tj. na kwotę
netto...............zł(słownie:......................................),brutto................zł    (słownie: .......................zł).

3.  Zamawiający  dokona  zapłaty  za  wykonaną  obsługę  gospodarczo-techniczną  na  rachunek  bankowy
określony  każdorazowo  na  fakturze  VAT  w  terminie  60  dni  od  dnia  otrzymania  prawidłowo
wystawionej  faktury VAT. 

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy umowa w danym miesiącu obowiązuje przez okres krótszy niż miesiąc wynagrodzenie
należy się w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym miesiącu.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …..................... roku do dnia …................. roku.

§ 5

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej wyłącznie za pisemną
zgodą Zamawiającego. W przypadku  naruszenia powyższego obowiązku, Zamawiającemu przysługuje
prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy oraz żądania odszkodowania na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym. Osoba trzecia, o której mowa w zdaniu pierwszym, obowiązana jest posiadać
kwalifikacje, o których mowa w § 1 ust.3.

2.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  treści  niniejszej  umowy,  wszelkich
dokumentów oraz informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich osób wykonujących obsługę, o których mowa w §
1 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 6

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie
trzeciej w sposób naruszający postanowienia § 5 ust. 1 umowy, lub powierzenia wykonania
przedmiotu umowy osobie nie posiadającej kwalifikacji, o których mowa w  § 1 ust. 3.

2) w wysokości  5  %  całego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.  1.  w
przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek
okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
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3. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy wysokość kar umownych,
naliczonych zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§ 7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz-
nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wywiera
skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) i 2), jest możliwe przez cały okres jej obowiązywa-
nia. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 3) jest możliwe w terminie 180 dni od dnia powzię-
cia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z zachowa-
niem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy,  dopuszczalne w świetle umowy i  ustawy Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  pod warunkiem, że
zmiany wynikają z:

1)  wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  skutkujących  tym,  iż  zrealizowanie
założonego pierwotnie  celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te  są
korzystne  dla  Zamawiającego;  zmiana  nie  może  spowodować  zmiany  wynagrodzenia
Wykonawcy,

2)  konieczności  dostosowania  umowy  do  aktualnych  potrzeb  Zamawiającego poprzez  np.
zwiększenie  lub  zmniejszenie  ilości  pracowników,  godzin  ich  pracy,  obowiązków  itp.  –
odpowiednio  do  tych  potrzeb,  zmiana  może  spowodować  odpowiednie  zmniejszenie  lub
podwyższenie wynagrodzenia na podstawie stawki roboczogodziny,

3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany
tych przepisów,

4) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem usług
do których mają zastosowanie zmienione przepisy, zmianie podlega cena netto, cena brutto
pozostaje bez zmian.

3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony
umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na
adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 10
               1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie usługi objętej umową będzie ...........................

               2. Przedstawicielem Wykonawcy do przeprowadzenia wspólnych kontroli z Zamawiającym   

               będzie ............................... 
§ 11

Wszelkie  pisma  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy  uważa  się  za  skutecznie  doręczone  w
przypadku:

1. doręczenia osobistego;

2. wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;
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3. wysłania Zamawiającemu faksem na nr  81/ 744 10 79;

4. wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 12

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  kodeksu
cywilnego.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd
w Lublinie

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

−−−− załącznik nr 1 do SIWZ – oferta,

−−−− załącznik nr  2 do SIWZ - Zakres obowiązków pracownika obsługi  gospodarczo-technicznej
posesji  ZOLP w Łysołajach, gm. Milejów

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………………………. ………………………………..
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Załącznik nr 4 do SIWZ
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......................................
1Wysokość kapitału zakładowego..........................................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................................

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

                                      do występowania  w imieniu Wykonawcy )  

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na  obsługę
gospodarczo  techniczną  ZOLP  w  Łysołajach 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 6 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Pieczęć Firmowa

        

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na obsługę gospodarczo techniczną ZOLP w Łysołajach

- zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.): 

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 z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013 r. , poz. 907 ze zm.) 

.......................................
           ( 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 7 do SIWZ
WYKAZ USŁUG

Pieczęć Firmowa

Wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum dwóch głównych usług w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 załączenia dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

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 wykonana/ 
jest wykonywana

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

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

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

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

                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 8 do SIWZ
WYKAZ OSÓB UCZESTNICZACYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Pieczęć Firmowa

L.
p

Imi ę i nazwisko Zakres wykonywanych 
czynności

Kwalifikacje 
zawodowe, 
doświadczenie i 
wykształcenie 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia

Informacja o podstawie 
dysponowania osobami 
uczestniczącymi w 
wykonaniu zamówienia 

1

2

3

4

5

Zgodnie z art. 26 ust. 2b) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać osobach zdolnych do
wykonania zamówienia 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 wykonaniu zamówienia.

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