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Zakopane, dnia 07 sierpnia 2020 roku
ZP / 13 / 20
pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Wykonawcy Pobierający
Materiały Przetargowe SIWZ
Wszyscy
W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez
wyposażenie w systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przesyłam Państwu treść pytań,
odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji,
zmian zapisów przedmiotowej SIWZ.

I.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu
treść pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem
przetargowym:
1.

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści referencje na
potwierdzenie posiadanego doświadczenia określonego w SIWZ polegające na
wykonaniu trzech zamówień modernizacji pomieszczeń na potrzeby serwerowni w tym
1 zamówienie na wartość ponad 200 tyś. brutto oraz 2 zamówień na wartość powyżej
145 tyś. brutto każde. Niniejsze zamówienia zostały wykonane w ramach projektu
informatyzacji placówek medycznych.
Niniejsze doświadczenie potwierdza posiadanie doświadczenia pozwalające na
należyte i terminowe wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że z przedstawionych informacji wynika,
iż spełniacie wymagany warunek w zakresie przedmiotowym, gdyż
wykonaliście Państwo trzy modernizacje budynków, jednak tylko jedna o
wymaganej w SIWZ wartości. Mając na uwadze powyższe zamawiający
postanawia
dokonać
modyfikacji,
zmiany
postawionego
warunku
potwierdzającego posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez
obniżenie progu kwotowego.
Patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie przedmiarów w
wersji elektronicznej w formacie .ath, .prd.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dysponuje dokumentacją
kosztorysową w wersji elektronicznej zapisaną w formacie .ath, .prd. Jedyną
i udostępnioną wersją, którą posiada zamawiający jest wersja zapisana w
formacie .pdf.
__________
II.

2.

3.

Proszę o określenie czasu podtrzymania pracy urządzeń zasilanych z nowych
zasilaczy UPS przez podanie konkretnych minimalnych wartości tj. czasu pracy
zasilacza UPS z baterii akumulatorów oraz mocy obciążenia dla jakiej ten czas jest
wymagany.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że czas pracy zasilacza UPS z baterii
akumulatorów to minimum 15 minut przy pełnej mocy obciążeniowej.

4.

Zamawiający określił moc zasilacza 40kW oraz wymóg dotyczący redundancji. Proszę
o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu o mocy minimalnej
40kW + moduł redundantny? Czy też 40kW ma być w układzie redundantnym np. 30kW
+10 kW redundancja?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymaga dostarczenia systemu o mocy
minimalnej 40kW + moduł redundantny o tej samej mocy.

5.

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje dostawy zasilacza UPS modułowego
w zakresie samego zasilacza jak i całego systemu tj. wraz z modułami bateryjnymi –
całość montowana w szafie RACK?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że oczekuje dostawy zasilacza UPS
modułowego w zakresie samego zasilacza jak i całego systemu tj. wraz z
modułami bateryjnymi – całość montowana w szafie RACK.

6.

Czy Zamawiający stawia inne szczegółowe wymagania w zakresie baterii
akumulatorów co do ich projektowanej żywotności wg EUROBAT np. 15 lat?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek udziału w niniejszym postępowaniu.

7.

Czy Zamawiający wymaga aby kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD zasilacza UPS
wyświetlał komunikaty w j. polskim?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek udziału w niniejszym postępowaniu.

8.

Czy Zamawiający oczekuje, aby producent zasilaczy UPS spełniał standardy i normy
jakościowe w zakresie projektowania, produkcji, testowania, dostawy wraz z obsługą i
serwisem systemów zasilania awaryjnego co potwierdza spełnienie norm ISO 9001
oraz ISO 14001 lub równoważne?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek udziału w niniejszym postępowaniu.

9.

Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości usług serwisowych
wymaga, aby producent zasilacza UPS dostarczonego w ramach postępowania
posiadał siedzibę lub autoryzowane przedstawicielstwo na terenie Polski, którego
serwis systemów zasilania spełnia normy jakościowe ISO 9001 oraz ISO 14001 lub
równoważne?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek udziału w niniejszym postępowaniu.

10.

Czy Zamawiający posiada wystarczającą rezerwę mocy do zasilania urządzenia UPS
dla wskazanej mocy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że posiada wystarczającą rezerwę mocy do
zasilania urządzenia UPS dla wskazanej mocy.

11.

Czy w rozdzielni elektrycznej jest wystarczająco miejsca na montaż aparatury i
wyprowadzenie nowego WLZt dla potrzeb zasilania serwerowni/zasilacza UPS?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że montaż aparatury będzie wymagany w
serwerowni a nie w rozdzieli.

12.

Zamawiający w opisie „Specyfikacja robót ogólnobudowlanych” określił wymagania i
zalecenia w zakresie montażu drzwi aluminiowych natomiast w przedmiarach wpisał
drzwi stalowe. Proszę o określenie, czy należy dostarczyć drzwi aluminiowe czy
stalowe?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że należy dostarczyć drzwi stalowe zgodnie
z załączonym kosztorysem.

13.

W zakresie wymagań dla drzwi do serwerowni, Zamawiający określił klasę odporności
na włamanie RC4. W pomieszczeniu serwerowni ma być zainstalowany system
gaszenia – proszę o wytyczne w zakresie wymaganej odporności ogniowej?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymagana odporność ogniowa to EI60.

14.

Zamawiający w opisie „Specyfikacja robót ogólnobudowlanych” w punkcie 2
„OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT” określa „Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektową,
poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego…”
Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest tylko
remont pomieszczeń w związku z powyższym nie posiada dokumentacji
projektowej.

15.

Proszę o udostępnienie rzutów i przekrojów budynku z oznaczeniem lokalizacji
rozdzielni elektrycznej z której będą wyprowadzane linie WLZ oraz lokalizacji
pomieszczeń serwerowni objętych zasilaniem centralnym z UPS.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w załączniku nr 3 do niniejszego pisma
udostępnia wnioskowany rzut kondygnacji.

II.

Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów
przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla
wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

1.

Ulega zmianie punkt 10.1.3a) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 10.1.3a) SIWZ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne
doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy,
modernizacji, remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub
odbudowy budynku, których wartość wynosiła minimum 140.000,00 zł
brutto każda (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy).

2.

Ulega zmianie punkt 12.5.1) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 12.5.1) SIWZ

3.

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, 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 – sporządzonego
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego
wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że
wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy,
modernizacji, remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub
odbudowy budynków, których wartość wynosiła minimum 140.000,00
zł brutto każda (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy),

Ulega zmianie załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, który otrzymuje
nowe brzmienie:
Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 07 sierpnia 2020 roku wzór oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu będący
załącznikiem nr 2 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika nr 1.

4.

Ulega zmianie załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych robót
budowlanych, który otrzymuje nowe brzmienie:
Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 07 sierpnia 2020 roku wzór wykazu wykonanych
robót budowlanych będący załącznikiem nr 3 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma
w postaci załącznika nr 2.

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ
przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w
związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
(patrz zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to:

5.

Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 17.9. SIWZ

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub
opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:

Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
Sekretariat Dyrektora
OFERTA PRZETARGOWA
„Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w systemy
oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
Nie otwierać przed: 17 sierpnia 2020 roku przed godz. 12:15

6.

Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.1 SIWZ

7.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul.
Kamieniec 10 – Sekretariat Dyrektora Szpitala (Sekretariat mieści się
w budynku głównym Szpitala II piętro), do dnia 17 sierpnia 2020
roku, do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”;

Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.4 SIWZ

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kamieniec
10, 34-500 Zakopane, w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – Sala
Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II
piętro), w dniu 17 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:15.”.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
2. Załącznik nr 3

– Zmodyfikowany wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
– Zmodyfikowany wzór wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 3 do
SIWZ),
– Rzut kondygnacji.

UWAGA !!!

Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej.
Z poważaniem:
DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
mgr Regina Tokarz

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ,
2. A/a.

Załącznik nr 1
do pisma z dnia 07 sierpnia 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w
systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania
i spełniam warunki udziału w postępowaniu
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia,
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
3) skarbowe,
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
2,
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
5. wykonawcę, 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne,
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj. w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji,
remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, których wartość
wynosiła minimum 140.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy),
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobom/osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, tj.:
a) Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –
Kierownik budowy,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz wykazujące się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w punkcie 10 przedmiotowej SIWZ polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………...……………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje się wykonawca

Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………….…………………………...……………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2
do pisma z dnia 07 sierpnia 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1
Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ

WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przystępując do postępowania pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w
systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Składam wykaz 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, 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.

Nazwa (wykonawcy) podmiotu
wykazującego spełnianie warunku
Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały
wykonane
Miejsce wykonania robót budowlanych
1.

Elementy, które winna zawierać wykonana
robota budowlana

Czy zamówienie dotyczyło wykonania roboty budowlanej w
zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, której
wartość wynosiła minimum 140.000,00 zł brutto?

TAK / NIE*
Wartość wykonanych robót budowlanych*
Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)
*

Niepotrzebne skreślić

Nazwa (wykonawcy) podmiotu
wykazującego spełnianie warunku
Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały
wykonane
Miejsce wykonania robót budowlanych
2.

Elementy, które winna zawierać wykonana
robota budowlana

Czy zamówienie dotyczyło wykonania roboty budowlanej w
zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, której
wartość wynosiła minimum 140.000,00 zł brutto?

TAK / NIE*
Wartość wykonanych robót budowlanych*
Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)
*

Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

