Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 287652-2009 z dnia 2009-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślenice
4. Opis przedmiotu zamówienia. 1 Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane
obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą
techniczną, przyłączami: centralnego ogrzewania,...
Termin składania ofert: 2009-09-14
Numer ogłoszenia: 302510 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287652 - 2009 data 21.08.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj.
małopolskie, tel. 012 6392300, fax. 012 6392305.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
W ogłoszeniu jest: * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9. Opis warunków udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawcy ubiegający
się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.; 2) posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki: a) dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są wskazać te osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności: 1)) Kierownik budowy § Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia
wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa; § Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku kierownika budowy; 2)) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
§ Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie
dostosowanym do przedmiotu zamówienia, wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 3)) Kierownik robót
instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych §
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu
zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa; Jeżeli wskazane w pkt 9.1.2) a) osoby nie posiadają biegłej
znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego
tłumacza na czas obowiązywania Umowy. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia
zawodowego, należy liczyć do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia. b) posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających
na budowie lub przebudowie obiektu sportowego strzelnicy sportowej i/lub strzelnicy
pneumatycznej o długości toru min. 50 mb. lub obiektu sportowego w którego skład
wchodziła strzelnica sportowa i/lub strzelnica pneumatyczna o długości toru min. 50 mb. 3)
znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a)
Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży, w kwocie co najmniej
4.000.000 zł b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co
najmniej: 1.000.000 zł c) złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Ocena
spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie
spełnia. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w
innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe
zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego
Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu
Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu
wszelkich innych danych finansowych.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu: 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia
spełniania warunków określonych w pkt 9 IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
następujące dokumenty: 1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez
Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną -jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie). 2)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 4) aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich), 5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 6) wykaz osób, którymi
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych specjalistów wymienionych w pkt.
9.1.2)a)1)) - 3)), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW
oraz informacje o tych osobach sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej IDW, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności oraz załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i
aktualnych wpisów do właściwych izb samorządowych oraz pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej IDW, jeżeli w wykazie Wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie); 7) wykaz wykonanych we
wskazanym okresie robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca
wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz
załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie), 8) rachunek zysków i strat, a jeżeli
podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również
z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających przychody netto ze
sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres, liczonych od daty wszczęcia postępowania (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego
warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch)
dokumentów przez jednego z nich). 9) informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla

potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Wykonawców składających Ofertę wspólną
wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez jednego z nich). 2. Stosownie do treści § 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa poniżej: w pkt 10.1.2), 10.1.4) i 10.1.5), 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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania
się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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; - w pkt 10.1.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego Kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 2) dokumenty, o których mowa w pkt
10.2.1)a) i b) oraz w pkt 10.1.3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10.2.1)c) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert. 3) jeżeli w
Kraju pochodzenia osoby lub w Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.2.1), zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub Kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 10.2.2) stosuje się odpowiednio. Zawartość
Oferty. 1) Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w
ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego. d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej IDW, e) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i
które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych
specjalistów wymienionych w pkt. 9.1.2)a)1)) - 3)) sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 oraz informacje o tych osobach sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, wraz z dokumentami potwierdzającymi
posiadanie wymaganych uprawnień i aktualnych wpisów do właściwych izb samorządowych,
a w odniesieniu do osób ujętych w załączniku nr 3 jako zdolne do Wykonania zamówienia,
którymi Wykonawca będzie dysponował, dodatkowo pisemne zobowiązanie innego
podmiotu, w którego dyspozycji osoby te pozostają, do ich udostępnienia do wykonania
zamówienia, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3a do niniejszej IDW. f)
Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały
wykonane należycie, g) kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzony ściśle według
otrzymanego przez Wykonawcę od Zamawiającego przedmiaru robót. Do wyceny wyliczonej
jak wyżej należy dodać wszystkie niezbędne koszty wynikające z zapisów Umowy. h)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

•

do ewidencji działalności gospodarczej - zgodnie z pkt 10.1.2) IDW, i) Aktualne informacje z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p. zgodnie z pkt 10.1.3) IDW, j) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p. - zgodnie z pkt 10.1.4) IDW, k) Aktualne
zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z pkt 10.1.5) IDW, l) Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym
rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres - zgodnie z pkt 10.1.11 IDW, m) Informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
wymaganej wysokości - zgodnie z pkt 10.1.12) IDW, n) Dowód wniesienia wadium, o)
Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej IDW...
W ogłoszeniu powinno być: * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9. Opis warunków udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawcy ubiegający
się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.; 2) posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki: a) dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są wskazać te osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności: 1)) Kierownik budowy § Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia
wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa; § Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku kierownika budowy; 2)) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
§ Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie
dostosowanym do przedmiotu zamówienia, wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 3)) Kierownik robót
instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych §
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu
zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa; Jeżeli wskazane w pkt 9.1.2) a) osoby nie posiadają biegłej
znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego
tłumacza na czas obowiązywania Umowy. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia
zawodowego, należy liczyć do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia. b) (skreślony) 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi
spełniać następujące warunki: a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody
netto ze sprzedaży, w kwocie co najmniej 4.000.000 zł b) posiadać środki finansowe lub
posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1.000.000 zł c) złożyć oświadczenie,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 3. W przypadku złożenia przez
Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w
poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną
walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP)
opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień
Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. Wykaz
oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków
określonych w pkt 9 IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1)
oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być
przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane)
przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną -jedynie w sytuacji jeśli każdy z
nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie). 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich); 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich), 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 5) aktualne zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 6) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia
w charakterze kluczowych specjalistów wymienionych w pkt. 9.1.2)a)1)) - 3)), sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz informacje o tych osobach
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, z podaniem
informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i aktualnych wpisów do
właściwych izb samorządowych oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej IDW, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał
osoby, którymi będzie dysponował (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie); 7) (skreślony) 8) rachunek zysków i strat,
a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości
również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających przychody netto
ze sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres, liczonych od daty wszczęcia postępowania (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego
warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch)
dokumentów przez jednego z nich). 9) informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla
potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Wykonawców składających Ofertę wspólną
wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez jednego z nich). 2. Stosownie do treści § 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa poniżej: w pkt 10.1.2), 10.1.4) i 10.1.5), 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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania
się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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; - w pkt 10.1.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego Kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 2) dokumenty, o których mowa w pkt
10.2.1)a) i b) oraz w pkt 10.1.3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10.2.1)c) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert. 3) jeżeli w
Kraju pochodzenia osoby lub w Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.2.1), zastępuje

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub Kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 10.2.2) stosuje się odpowiednio. Zawartość
Oferty. 1) Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w
ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego. d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej IDW, e) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i
które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych
specjalistów wymienionych w pkt. 9.1.2)a)1)) - 3)) sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 oraz informacje o tych osobach sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, wraz z dokumentami potwierdzającymi
posiadanie wymaganych uprawnień i aktualnych wpisów do właściwych izb samorządowych,
a w odniesieniu do osób ujętych w załączniku nr 3 jako zdolne do Wykonania zamówienia,
którymi Wykonawca będzie dysponował, dodatkowo pisemne zobowiązanie innego
podmiotu, w którego dyspozycji osoby te pozostają, do ich udostępnienia do wykonania
zamówienia, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3a do niniejszej IDW.
f)(skreślony)g) kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzony ściśle według otrzymanego
przez Wykonawcę od Zamawiającego przedmiaru robót. Do wyceny wyliczonej jak wyżej
należy dodać wszystkie niezbędne koszty wynikające z zapisów Umowy. h) Aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej - zgodnie z pkt 10.1.2) IDW, i) Aktualne informacje z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p. zgodnie z pkt 10.1.3) IDW, j) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p. - zgodnie z pkt 10.1.4) IDW, k) Aktualne
zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z pkt 10.1.5) IDW, l) Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym
rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres - zgodnie z pkt 10.1.11 IDW, m) Informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
wymaganej wysokości - zgodnie z pkt 10.1.12) IDW, n) Dowód wniesienia wadium, o)
Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej IDW...

