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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 
70-111 Szczecin 

 
Znak sprawy: ZP/220/35/13 

 

Szczecin: Wykonanie robót budowlanych z zakresu Termomodernizacji budynków SPSK Nr 2 PUM w 
Szczecinie ze źródłami energii odnawialnej 

Numer ogłoszenia: 209872 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al. Powstańców 
Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4661086, faks 091 4661113. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pum.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych z zakresu 
Termomodernizacji budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze źródłami energii odnawialnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie robót budowlanych z zakresu Termomodernizacji budynków w SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze 
źródłami energii odnawialnej budynku Kliniki Kardiologii, Kardiochirurgii i Kliniki Chorób Skórnych i 
Wenerycznych budynek W, budynku Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych budynek K, 
budynku Kliniki Położnictwa i Ginekologii budynek A, budynku Klinik Chirurgicznych i RTG budynek H i F. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-0, 45.33.00.00-0, 45.26.10.00-0, 45.42.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie: 400 000,00 zł 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający w tym zakresie wymaga aby Wykonawca wykazał, że: zrealizował, w okresie 
ostatnich 5 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno 
zamówienie z zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych o wartości brutto co najmniej 
4000000,00 zł, prowadzone na nieprzerwanie czynnym budynku lub budynkach szpitalnych, 
rozumiane w dalszej części SIWZ jako robota najważniejsza, polegające na wykonaniu robót 
budowlanych obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni co najmniej 4 
000,00 m2 docieplenie dachu lub stropodachu o powierzchni co najmniej 2 000,00 m2 
wymianę drzwi i okien zewnętrznych w ilości co najmniej 400 szt. montaż płaskich 
kolektorów słonecznych co najmniej 100 m2 remont lub przebudowę instalacji centralnego 
ogrzewania polegające na wymianie rurociągów i montażu armatury oraz grzejników w ilości 
co najmniej 800 szt. remont lub przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej polegające na 
wymianie rurociągów, montażu armatury wodooszczędnej; ocena spełnienia tego warunku 
będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ. 2. 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie 
Zamawiający żąda przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: Wykazu 
wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia określonego w pkt VII SIWZ ppkt 1.2, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączenia 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. Wykonawcy do sporządzenia wykazu 
wykonanych robót mogą wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 4 do formularza 
oferty. 1. Wykonawca na dowód czy roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone zobowiązany jest przedłożyć 
poświadczenie bądź dowody o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa RM z 
dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane, Dz.U. nr 226,poz. 1817, 
np. protokół końcowy odbioru robót, referencje. 2. W przypadku gdy Wykonawca z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie będzie w stanie uzyskać 
poświadczenia o którym mowa w pkt. 2.2 może przedłożyć inne dokumenty potwierdzające, 
że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlane oraz 
prawidłowo ukończone WAŻNE: Jeżeli usługi były realizowane na rzecz podmiotu 
posiadającego osobowość prawną a Wykonawca na dowód należytego wykonania robót 
przedkłada poświadczenie bądź referencje, to dokument ten powinien być podpisany przez 
dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach prawa handlowego przez co najmniej 
jednego członka zarządu, bądź prokurenta. W przypadku przedłożenia poświadczeń, referencji 
podpisanych przez inne osoby niż wyżej wymienione Zamawiający wymaga wykazania przez 
Wykonawcę, że osoby które podpisały poświadczenia bądź referencje były do tego 
uprawniony. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do kierowania budową o specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-
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budowlanej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych 
ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których 
mowa w p. VIII ppkt 3 SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający żąda przedłożenia: 1. Wykazu osób, o których mowa w p. VII ppkt 1.3 SIWZ 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy do sporządzenia 
wykazu osób mogą wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 5 do formularza oferty. 2. 
Oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego 
uprawnienia określone w p. VII pp 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 ze zm., osoby, które przed dniem 
wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 
Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu 
w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo 
budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z 
powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom 
wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach 
opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby przewidziane do 
realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym 
wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących 
znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich 
specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie 
z formułą spełnia - nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych 
środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2000000,00 zł - 
ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których 
mowa w pkt. VIII ppkt. 4 SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą 
spełnia - nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY  

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, 
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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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 
III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana 
postanowień umowy dopuszczalna jest jedynie w przypadku: a) konieczności zlecenia Wykonawcy na podstawie 
art. 67 ust 1 pkt 5 PZP wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, których wykonanie ma wpływ na 
warunki realizacji umowy b) zmian umowy obejmujących obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy bądź innych 
zmian korzystnych dla Zamawiającego, c) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy frontu robót 
jak również z powodu przerw w realizacji robót powstałych z winy Zamawiającego, d) przerw w realizacji robót 
spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
technicznymi określonymi w projekcie budowlanym i STWOR e) w przypadku, gdy zmiany dotyczą 
nieistotnych postanowień umowy tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenia zamówienia czy też na wynik 
postępowania przetargowego. 3. Zmiany umowy inne niż określone w ust. 2 są nieważne. Zmiany umowy 
dokonywane są w formie aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.spsk2.pum.edu.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 Dział Zamówień 
Publicznych. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 
godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), 
budynek C. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej:  Do Formularza oferty należy dołączyć pełnomocnictwo - w przypadku, jeżeli osoba podpisująca 
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w 
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać 
uprawnienie do podpisania oferty. 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania: a) do oferty 
powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo 
może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno być 
załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do 
którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania; b) oferta wspólna 
winna być sporządzona zgodnie z SIWZ; c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w 
imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje pełnomocnik. 
W sytuacji, gdy każdy z wykonawców samodzielnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu 
określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie odrębnych oświadczeń o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców; d) dokumenty wymienione w p. VI ppkt 2 
(2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) każdy wykonawca składa oddzielnie; e) listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej każdy Wykonawca składa oddzielnie f) 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt VIII SIWZ należy 
złożyć tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków; g) wymagane oświadczenia należy złożyć w 
sposób wyraźnie wskazujący kto składa oświadczenie tj. czy oświadczenie składane jest przez członka 
konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu konsorcjum; h) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą 
tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 
 
 
 

…………………………………….. 
       podpis Dyrektora SPSK-2 

 


