Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 22473-2014 z dnia 2014-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze
III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja projektu pn. Przebudowa
Klinicznego Oddziału Kardiologii część II wraz z częścią Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu
Specjalistycznym w Zabrzu III.1. Wykonanie robót...
Termin składania ofert: 2014-02-19

Numer ogłoszenia: 30405 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22473 - 2014 data 04.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032
3732308, 3732346, fax. 032 3732308, 3732346.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).



W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w części XI.1d) tj.: sytuacji
ekonomicznej i finansowej, tzn. warunek rozumiany, jako posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej, w wysokości nie niższej niż 1 400 000 zł brutto, ocena spełnienia warunku
nastąpi na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej
wykonawcy w wysokości nie niższej niż 1 400 000 zł brutto, o której mowa w cz. XII pkt. 1 ppkt 8.



W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w części XI.1d)
tj.: sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. warunek rozumiany, jako posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, w wysokości nie niższej niż 1 400 000 zł brutto, ocena spełnienia warunku nastąpi
na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 400 000 zł brutto, o
której mowa w cz. XII pkt. 1 ppkt 8 SIWZ.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).



W ogłoszeniu jest: III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 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 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; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na
zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami
których będzie dysponował wykonawca: - informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;.



W ogłoszeniu powinno być: III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 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 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; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).



W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo
w pkt III.5) XII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
wraz z ofertą W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, oraz w
celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego,
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1) oryginał lub kopia,
poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 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 ofert; 2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.
1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art.
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ (lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), 5) wykaz wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie najważniejszych robót budowlanych (należy wykazać co
najmniej dwie roboty budowlane), odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia w budynkach, w których wykonywania jest
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) tj. roboty budowlane obejmujące przebudowę
budynku lub remont budynku o łącznej wartości brutto obu robót budowlanych nie niższej niż
1.400.000,00 zł 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 - zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ UWAGA ! Jeżeli dowody
potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane obejmują między innymi inne roboty niż
będące przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie
robót budowlanych w sposób jednoznaczny wartość robót budowlanych odpowiadających
przedmiotowi niniejszego zamówienia. 6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ. W
szczególności Zamawiający wymaga wskazania osoby, która będzie po stronie Wykonawcy
sprawowała funkcję Kierownika robót budowlanych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo
Budowlane. Zgodnie z warunkiem udziału wskazanym powyżej w cz. XI pkt 1 lit. c), 8) informacja
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej
niż 1 400 000 zł brutto, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert 9) dowód wniesienia wadium. 2. Dokumenty przedmiotowe dodatkowo wymagane
do złożenia wraz z ofertą: a) Formularz ofertowy- z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ, b) Skrócony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru
robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ c) Harmonogram rzeczowo-finansowy wg załącznika
nr 10 do SIWZ. d) Wykonawca, który przy realizacji zamówienia zamierza korzystać z pomocy
podwykonawców zobowiązany jest wyraźnie wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - z

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa powyżej w cz. XII pkt 1 ppkt 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w cz. XII pkt 3 zdanie pierwsze,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. XII pkt. 3 zdanie
pierwsze, 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. Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia
powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 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. Ponadto, Wykonawca
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma
obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XII.1 2) do XII.1.4) włącznie
i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania
oferty wspólnej 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym
przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie
prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie
wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń.
Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3) W przypadku, kiedy ofertę
składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane
przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku

Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty wymienione w cz. XII pkt 1ppkt. 1)
niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy d) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby
oświadczenie to zostało podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, f) wspólny formularz ofertowy
wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez
ustanowionego pełnomocnika, g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Uwaga dla
Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. 4a.
Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał
Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokument wymieniony w cz. XII pkt 1 ppkt. 1) niniejszej
SIWZ wystawiony indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się
powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część
zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy i
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy (cz. XII pkt 1 ppkt 3 i 4) indywidualnie dla każdego z podmiotów, na
które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a
które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający
może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. - W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę lub te podmioty - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z
tłumaczeniem na język polski. 6. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający
zgodnie z art. 24b Ustawy wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
którzy złożyli odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 1. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ powiązań, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w
postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 2. Zamawiający wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę,
który nie złożył listy, o której mowa w SIWZ cz. XII.1.4).


W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt
III.4) albo w pkt III.5) XII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy wraz z ofertą W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24
Ustawy, oraz w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1)
oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 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 ofert; 2) oświadczenie do postępowania o
zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy - z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 5A do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), 5) wykaz
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie najważniejszych robót budowlanych (należy

wykazać co najmniej dwie roboty budowlane), odpowiadających swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia w budynkach, w których
wykonywania jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (t.jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) tj. roboty budowlane
obejmujące przebudowę budynku lub remont budynku o łącznej wartości brutto obu robót
budowlanych nie niższej niż 1.400.000,00 zł 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 - zgodnie z załącznikiem nr 6
SIWZ UWAGA ! Jeżeli dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane obejmują
między innymi inne roboty niż będące przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest podać w wykazie robót budowlanych w sposób jednoznaczny wartość robót
budowlanych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia. 6) oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 7) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
- zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ. W szczególności Zamawiający wymaga wskazania
osoby, która będzie po stronie Wykonawcy sprawowała funkcję Kierownika robót budowlanych w
rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z warunkiem udziału wskazanym
powyżej w cz. XI pkt 1 lit. c), 8) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 400
000 zł brutto, 9) dowód wniesienia wadium. 2. Dokumenty przedmiotowe dodatkowo wymagane
do złożenia wraz z ofertą: a) Formularz ofertowy- z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ, b) Skrócony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru
robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ c) Harmonogram rzeczowo-finansowy wg załącznika
nr 10 do SIWZ. d) Wykonawca, który przy realizacji zamówienia zamierza korzystać z pomocy
podwykonawców zobowiązany jest wyraźnie wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca mający siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa powyżej w cz. XII pkt 1 ppkt 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w cz. XII pkt 3 zdanie pierwsze,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. XII pkt. 3 zdanie
pierwsze, 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. Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia
powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 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. Ponadto, Wykonawca
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma
obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XII.1 2) do XII.1.4) włącznie
i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania
oferty wspólnej 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym
przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie
prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie
wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń.
Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3) W przypadku, kiedy ofertę
składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane
przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku
Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane

przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty wymienione w cz. XII pkt 1ppkt. 1)
niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy d) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby
oświadczenie to zostało podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, f) wspólny formularz ofertowy
wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez
ustanowionego pełnomocnika, g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Uwaga dla
Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. 4a.
Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał
Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokument wymieniony w cz. XII pkt 1 ppkt. 1) niniejszej
SIWZ wystawiony indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się
powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część
zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy i
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy (cz. XII pkt 1 ppkt 3 i 4) indywidualnie dla każdego z podmiotów, na
które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a
które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający
może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. - W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z

tłumaczeniem na język polski. 6. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający
zgodnie z art. 24b Ustawy wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
którzy złożyli odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 1. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ powiązań, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w
postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 2. Zamawiający wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę,
który nie złożył listy, o której mowa w SIWZ cz. XII.1.4).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 19.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul.
M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji - II piętro)..



W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji - II
piętro)..

