TLZP/2-23/233/73/ 359 /2019

Opole, dnia 03.09.2019r.

Wykonawcy

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Urazowo
– Ortopedycznego (1/2 oddziału – strona prawa + pomieszczenia administracji) w procedurze
„Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania
Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie
infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont” –
znak sprawy TLZP/2-23/233/73/2019
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w oparciu o postanowienia art. 38 ust. 4 Ustawy
Pzp informuje o modyfikacji treści SIWZ j.n.:
1. W rozdziale III SIWZ usuwa się pkt. 11.1 b) i c)
2. Rozdział III pkt. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Zamawiający, stosownie do pkt 13 wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób w zakresie robót branży budowlanej , sanitarnej i
elektrycznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.”
3. W rozdziale V pkt. 1.2 zapis od pkt. „b.2) Warunek zdolności zawodowej ..„ do końca
rozdziału otrzymuje brzmienie:
b.2) Warunek zdolności zawodowej wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
Lp

Osoba

1

Kierownik Budowy – 1 osoba
Uprawnienia
zawodowe)
Doświadczenie

(kwalifikacje Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi
Uczestniczył lub współuczestniczył w okresie
ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert
przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej
jako kierownik robót budowlanych w ramach której
wykonano co najmniej roboty ogólno – budowlane i

instalację wodociągową i instalację kanalizacji
sanitarnej i instalację wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji i instalację elektryczną i instalację
teletechniczną o powierzchni co najmniej 500 m2
2

Główny
projektant
koordynator – 1 osoba
Uprawnienia
zawodowe)
Doświadczenie

–

(kwalifikacje Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej lub
konstrukcyjno-budowlanej
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert kierował zespołem projektowym,
który wykonał:
-co najmniej dwie umowy (zamówienia) i w
ramach każdej z tych umów wykonano
wielobranżową dokumentację projektową (każda
obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt
wykonawczy) w zakresie minimum trzech branż dla
budowy lub przebudowy tj. instalacje wod-kan ,
instalacje wentylacji i klimatyzacji , instalacje
elektryczne o powierzchni co najmniej 500 m2
lub
-samodzielnie wykonał co najmniej dwie umowy
(zamówienia) i w ramach każdej z tych umów
wykonano wielobranżową dokumentację
projektową (każda obejmująca co najmniej projekt
budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie
minimum trzech branż dla budowy lub przebudowy
tj. instalacje wod-kan , instalacje wentylacji i
klimatyzacji , instalacje elektryczne o powierzchni
co najmniej 500 m2

W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a Pzp tj. posługiwania się w
celu wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiający wymaga, złożenia
oświadczenia tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie- załącznik nr 3, a następnie na podstawie
złożonych dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt.4.2.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobach ekonomicznych i zdolnościach
finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany
jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
do dyspozycji Wykonawców niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
4.W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający
żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4. Rozdział VI pkt. 4.2 otrzymuje brzmienie:
4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 8 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na
sumę nie niższą niż 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
4) oświadczenie , iż Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o

pracę osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
zamówienia a spełniające przesłanki wynikające z art. 22 kp , przez cały okres jego
trwania , którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019 otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 2 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019

OFERTA
Dane Wykonawcy:
Nazwa:……………………………………………………….………………
Siedziba:…………………………………………………….….………………
Tel:………………………. Fax.: ………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………….
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr TLZP/2-23/233/73/2019, którego
przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Urazowo –
Ortopedycznego (1/2 oddziału – strona prawa + pomieszczenia administracji) w procedurze
„Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania
Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie
infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont”,
zgodnie z warunkami określonymi Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Projektem
Budowlanym oraz Koncepcją wykonania prac zabezpieczających czynny obiekt stanowiącą
Załącznik nr 1 do SIWZ.
1.Oferuję/my realizację zamówienia za cenę łączną ryczałtową z podatkiem Vat :
.................................... zł
(w tym VAT ......... % ...................... zł) netto ………………………….. zł.
Słownie brutto złotych:
...........................................................................................................
2. Oświadczamy, że w cenie ryczałtowej zostały ujęte wszystkie koszty związane z
kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia w tym zużytych do wykonania przedmiotu
umowy materiałów, koszty projektu itp.. Cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie

Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu
Zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
4.Oświadczamy, że uważamy się związani z niniejszą ofertą na czas wskazany w ustawie Prawo
Zamówień Publicznych.
5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zamówienia zrealizujemy:
• Samodzielnie, bez udziału podwykonawców
• Przy udziale podwykonawców zawierając z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zamierza powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących
części zamówienia ***):
Nazwa (firma)
Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który
Lp.
podwykonawcy (jeżeli jest
zamierzamy powierzyć podwykonawcy
znana)

Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom realizację następujących części
zamówienia i jednocześnie powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w
art. 22a ust. 4 ustawy:
Nazwa (firma)
Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który
Lp.
podwykonawcy (innego
zamierzamy powierzyć innemu podmiotowi
podmiotu)
(podwykonawcy)

*) Niepotrzebne skreślić
**)
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i
adresy wszystkich Wykonawców;
***) Wypełnić w zakresie zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia
Podwykonawcom, jeżeli są znani.
7. Na podst. art.91 ust.3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczamy, że
•
•

wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1 *
wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2 Powyższy
obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………3 objętych przedmiotem
zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
……………………………………4 złotych.*
* niepotrzebne skreślić
1. W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić
2. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
3. Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług.
4. Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług
podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych
wcześniej.
Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 907 ze zm.)3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto) należy zwrócić na konto
……………………………………………………………………………
9. Oświadczamy, że w dniu zawarcia umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w kwocie ……………………….. (10 % wartości oferty) w
formie…………………………………………………………………………….
10. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
11. Oferujemy n/wym. terminy i parametry podlegające ocenie pozacenowej:
Ocena techniczna
Podać
Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Podać w miesiącach

(maksymalnie do 8 miesięcy od zawarcia
umowy)
Termin gwarancji
(min. 60 m-cy – maks. 84 m-cy)

Podać w miesiącach

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
W ZAŁĄCZENIU do niniejszego FORMULARZA OFERTOWEGO przedkładamy, na ................
kolejno ponumerowanych stronach, komplet nw. dokumentów:
1) …………………………………………………...,
2) …………………………………………………...,
…………………………………………
Podpis i pieczęć osoby / osób upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy
Adres e-mailowy wykonawcy: ……………………………………………………….

6. Załącznik Nr 3 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019 otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 3 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019
OŚWIADCZENIE WSTĘPNE
z art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Działając na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) załączam do oferty w niniejszym postępowaniu
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
• nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
• spełnia warunki udziału w postępowaniu
- zwane dalej „Oświadczeniem Wstępnym”.
Część I – Informacje dotyczące Zamawiającego i postępowania
1. Zamawiający, któremu składane jest Oświadczenie Wstępne.
Lp.
Kategorie danych odnoszących się do
Informacje dot. Zamawiającego
Zamawiającego

1.1

Nazwa Zamawiającego

1.2

Adres do korespondencji

45-401 Opole
Al. Wincentego Witosa 26

1.3

E-mail do korespondencji

zamowienia@wcm.opole.pl

1.4

Faks do korespondencji

1.5

Adres strony internetowej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

telefon: 77/4520-114
www.usk.opole.pl

2. Dane postępowania w którym składane jest Oświadczenie Wstępne.
Lp.

Kategorie danych odnoszących się do
postępowania

Informacje dot. postępowania

2.1

Nazwa zamówienia

Przedmiotem
zamówienia
w
trybie
przetargu nieograniczonego jest wykonanie
przebudowy i remontu Oddziału Urazowo –
Ortopedycznego (1/2 oddziału – strona
prawa + pomieszczenia administracji) w
procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w
ramach projektu pod nazwą „Poprawa
efektywności działania Oddziałów
i
Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury
poprzez zakup i wymianę niezbędnego
sprzętu, wyposażenia oraz remont”, zgodnie
z warunkami określonymi Programem
Funkcjonalno-Użytkowym,
Projektem
Budowlanym oraz Koncepcją wykonania
prac zabezpieczających czynny obiekt .

2.2

Numer sprawy

TLZP/2-23/233/73/2019

Część II – Informacje dotyczące Wykonawcy lub innego podmiotu (wypełnia Wykonawca)

3. Dane dotyczące Wykonawcy składającego Oświadczenie Wstępne.
Lp.

Dane dotyczące Wykonawcy

3.1

Nazwa Wykonawcy

3.1
*

Nazwa/y Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia**

3.3

Adres do korespondencji

Informacje

3.4
*

E-mail do korespondencji

………………..@...........

3.5
*

Faks do korespondencji

….. ……-…..-……

3.6
*

Adres strony internetowej

……………………..

3.7

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
albo małym albo średnim przedsiębiorstwem1

3.8
*

Inne dane

Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo

4. Dane dotyczące innego podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.***
Lp.

Dane dotyczące innego podmiotu

Informacje

4.1*

Nazwa innego podmiotu

4.2*

Adres do korespondencji

4.3*

E-mail do korespondencji

4.4*

Faks do korespondencji

….. ……-…..-……

4.5*

Adres strony internetowej

……………………..

4.6*

Inne dane

………………..@...........l

Część III – Oświadczenie
w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania
(wypełnia Wykonawca)

5. Oświadczam, że Wykonawca składający Oświadczenie Wstępne w niniejszym postępowaniu
nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych;
………………………………………………………………………………………………****
6. Oświadczam, że inny podmiot ………………………………………………………,*** na zdolnościach lub
sytuacji którego Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu w niniejszym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
………………………………………………………………………………………………****

1

niewłaściwe skreślić

Część IV – Oświadczenie
w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
(wypełnia Wykonawca)

Oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w
dokumentacji postępowania spośród warunków wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej oraz zdolności technicznej, zawodowej i ekonomicznej.
Część V – Oświadczenia w zakresie innych informacji

7. Jednocześnie:
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II, III i IV są
dokładne, prawidłowe i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd w tym konsekwencji wykluczenia Wykonawcy,
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie oświadczeń i dokumentów, w
zakresie określonym w dokumentacji postępowania i z zastrzeżeniami wynikającymi z
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający uzyskał dostęp do
dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w: ………………
[wskazać Część/ustęp/punkt(-y), których to dotyczy]* niniejszego Oświadczenia Wstępnego, na
potrzeby niniejszego postępowania.
Miejscowość ___________________ data ___________________

___________________________
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
*

Wypełnić tylko jeżeli dotyczy;
** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie Wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie; Oświadczenie Wstępne potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Brak podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
*** Wypełnić danymi wszystkich innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega;
**** Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

7. Załącznik Nr 7 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019 otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr7 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób2 wykonujących czynności bezpośrednio
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania
Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres
jego trwania wykonywany przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w zakresie

robót branży budowlanej , sanitarnej i elektrycznej zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia
Niniejszym Oświadczam, że jako Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………
* spełniam wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dotyczące
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób1, które będą wykonywały czynności bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia przez cały okres jego trwania
* nie spełniam wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dotyczących
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób1, które będą wykonywały czynności bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia przez cały okres jego trwania
Nadto oświadczam, że znany mi jest art. 233 ust. 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1600 ze zm.).
____________________

Miejscowość, data

_____________________________________________________

Podpis (imię i nazwisko)Wykonawcy lub podpis (imię i nazwisko)
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

2

Wykonawca samodzielnie określa liczbę osób niezbędnych do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w
rozumieniu Kodeksu pracy).

*) - UWAGA: zaznaczyć właściwe lub skreślić niewłaściwe

8. Zamawiający dodaje załącznik Nr 8 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019 o treści:
Załącznik nr 8 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019

Wykaz wykonanych robót
odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr TZP/2-23/233/73/2019, którego
przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie przebudowy i
remontu Oddziału Urazowo – Ortopedycznego (1/2 oddziału – strona prawa + pomieszczenia
administracji) w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą
„Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu,
wyposażenia oraz remont”, zgodnie z warunkami określonymi Programem FunkcjonalnoUżytkowym, Projektem Budowlanym oraz Koncepcją wykonania prac zabezpieczających
czynny obiekt .
Oświadczamy, że zrealizowaliśmy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co
najmniej w ramach jednej umowy (zamówienia) roboty budowlane o wartości nie mniejszej
niż 1.500.000,00 PLN, w zakresie branży budowlanej , sanitarnej i elektrycznej z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 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.
Nazwa, rodzaj, zakres
zamówienia (opis
wykonywanych robót),
lokalizacja

Całkowita
wartość
robót

Czas realizacji
od - do

Nazwa podmiotów, na
rzecz których roboty zostały
wykonane

Miejscowość ___________________ data ___________________
___________________________
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załączane dokumenty / referencje /potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych
winny zawierać opis przedmiotu zamówienia, datę jego realizacji oraz wartość.
Uwaga:

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy
przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1322 i ust. 5 ustawy określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ . W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Zamawiający dodaje załącznik Nr 9 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019 o treści:

Załącznik nr 9 do SIWZ TLZP/2-23/233/73/2019

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i pracami
projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr TZP/2-23/233/73/2019, którego
Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie przebudowy i
remontu Oddziału Urazowo – Ortopedycznego (1/2 oddziału – strona prawa + pomieszczenia
administracji) w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą
„Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu,
wyposażenia oraz remont”.
Oświadczamy, że do realizacji zamówienia zamierzamy zatrudnić następujące osoby:
Imię i Nazwisko
Wykształcenie
Zakres wykonanych prac o powierzchni co najmniej
500 m2

Należy załączyć kserokopie uprawnień o specjalności branżowej dla wykazanych osób i
podmiotów wykonujących zamówienie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do
organizacji zawodowych.
Dnia…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium zostaje
przesunięty na dzień 10.09.2019r. bez zmiany godzin.

