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WSTĘP
Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zmianami ) zwana dalej „ustawą” lub „ ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:
Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 
Niniejsza SIWZ została opracowano na podstawie wyżej cytowanej ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy.


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37 – 450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Dział Zamówień Publicznych
Środki komunikacji elektronicznej :
www.szpital-stw.com
e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy.
2. Postępowanie oznaczone jest jako znak sprawy 765 ZP/2018
3. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania :
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.




III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 
Przebudowa pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę przyjęć.
Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
Główny przedmiot zamówienia:
45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziałów intensywnej opieki
przedmiot pomocniczy zamówienia
Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Układanie stropów podwieszonych
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
30200000-1 Urządzenia komputerowe,
Hydraulika i roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Kładzenie wpustów hydraulicznych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45320000-6 Roboty izolacyjne

polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, pomieszczeń dla Izby przyjęć dzieci i ginekologiczną (dalej Izba przyjęć), które w szczególności swym zakresem obejmują wykonanie przebudowy pomieszczeń Izby Przyjęć oraz opracowanie projektów powykonawczych dla zakresu objętego zadaniem.  

Informacje ogólne:
Zakres obejmuje roboty II etapu zadania związanego z przebudową pomieszczeń na parterze II Pawilonu Szpitala, objętych projektem budowlanym opracowanym w lipcu 2015 roku przez Biuro Projektowe PRO-MEDICUS Sp. z o.o. w Krakowie pt. „Dostosowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogów sanitarnych i prawnych”. Zamawiający  ze względów finansowych podzielił realizację na etapy. Etap I obejmujący przebudowę i rozbudowę pomieszczeń SOR wraz z przebudową pomieszczeń na Izbę Przyjęć w Pierwszym Pawilonie a także pomieszczenia POZ w Drugim Pawilonie jest zrealizowany. Obecny etap IIb  obejmuje pomieszczenia Izby Przyjęć Pediatrycznej i Ginekologicznej.
Powierzchnia Izby przyjęć znajduje się na parterze II Pawilonu. Obecnie jest w użytkowaniu przez różne komórki organizacyjne. Przebudowa jest konieczna z uwagi na niespełnianie wielu przepisów sanitarnych i budowlanych istniejących pomieszczeń. Do pomieszczeń Izby przyjęć lub w jej pobliżu doprowadzone są wszystkie media.
Powierzchnia w II Pawilonie objęta projektem wynosi 319,72 m2. Powierzchnia przewidziana pod prowadzenie robót związanych z przebudową wynosi ~116 m2.
Cały budynek jest użytkowany. Znajdują się w nim:
	       piwnice: magazyny, archiwa i pomieszczenia techniczne
	parter: Administracja, Izba przyjęć i Apteka Szpitalna,

piętra I- V oddziały szpitalne
dach: pokrycie z papy na podłożu betonowym
Klatki schodowe z żelbetowymi biegami
Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu. Zamawiający nie przewiduje wykonywanie robót zewnętrznych związanych z przebudową
Informacje o zakresie robót:
Na planowanej powierzchni Zamawiający przewiduje wykonanie gabinetów przyjęć do Szpitala z pomieszczeniami pomocniczymi: rejestracja, pomieszczenia socjalne.
Opis robót branżowych
Roboty ogólnobudowlane:
Należy wykonać wszystkie roboty budowlane wykończeniowe na powierzchniach objętych SIWZ:
	wykonać tymczasowe zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się kurzu poza zakres robót,
	wykonać roboty wyburzeniowe ścianki, skucia tynków i posadzek w zakresach opisanych w projekcie i wytycznych realizacji,
	wykonać ścianki działowe, nowe tynki i okładziny,
	zamontować drzwi wewnętrzne  płycinowe i ppoż.

Instalacje sanitarne:
Instalacja wody i kanalizacji: wykonać montaż nowych umywalek, zlewozmywaków i ustępów z nowymi podejściami wody i kanalizacji,
Instalacja Centralnego Ogrzewania - wymiana grzejników  i zaworów
Wentylacja mechaniczna - wykonać wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach WC
Gazy medyczne- zamontować podtynkowe punkty poboru gazów medycznych tlenu i próżni w gabinetach badań.
Instalacje elektryczne i niskoprądowe
Instalacje elektryczne:
	wykonać instalacje zasilania oświetlenia oświetlenia i zasilania gniazd 230V z nowej rozdzielni dla przebudowywanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem tablicy piętrowej w wyposażenie dla nowych obwodów,
	wykonać roboty i instalacje zapewniające bezpieczeństwo instalacji i użytkowania (połączenia wyrównawcze).


Instalacje niskoprądowe:
	wykonać przebudowę instalacji SAP zgodnie z Projektem budowlanym
	wykonać nową instalację telefoniczną i strukturalną do przebudowywanych pomieszczeń zgodnie z PB.


Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, PFU, załącznikach do PFU i innych dokumentach pomocniczych, odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art. 30, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP , to Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, będzie obowiązany wykazać przed rozpoczęciem robót obejmujących dany materiał lub urządzenie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje też, że ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej, o której mowa w PFU, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, o której mowa w niniejszej SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

2. Rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny.
Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
2.1. Główny przedmiot zamówienia:
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
przedmiot pomocniczy zamówienia
Roboty budowlane
45262210-6 Fundamentowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262800-9 Rozbudowa budynków
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw elektrycznych
Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z rozbudową, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, drugiego pawilonu szpitalnego o łącznik komunikacyjny, które w szczególności swym zakresem obejmują wykonanie rozbudowy pawilonu o łącznik komunikacyjny oraz opracowanie projektów powykonawczych dla zakresu objętego zadaniem.  

2.2. Informacje ogólne:
Zakres obejmuje roboty związane z rozbudową na poziomie parteru II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny według projektu budowlanego opracowanego w maju 2018 roku przez Zakłąd Usług Budowlanych KONZBUD w Stalowej Woli pt. „Projekt rozbudowy drugiego pawilonu o łącznik komunikacyjny w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”. Zadanie obejmuje całość robót objętych projektem.
Powierzchnia rozbudowy (teren przylegający do istniejącego budynku) jest w stanie wolnym. Podczas rozbudowy nie będzie przeszkód wynikłych z funkcjonowania Szpitala w prowadzeniu robót. Rozbudowa pozwoli rozdzielić poczekalnię Izby przyjęć od ruchu pacjentów, personelu i transportu materiałów od pacjentów oczekujących na przyjęcie do Szpitala.
Powierzchnia objęta projektem rozbudowy wynosi 29,24 m2.
Cały budynek jest użytkowany. Znajdują się w nim:
	piwnice: magazyny, archiwa i pomieszczenia techniczne,

parter: Administracja, Izba przyjęć i Apteka Szpitalna,
piętra I- V oddziały szpitalne
dach: pokrycie z papy na podłożu betonowym
    Klatki schodowe z żelbetowymi biegami. Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu.
2.3. Informacje o zakresie robót:
Na planowanej powierzchni Zamawiający przewiduje wykonanie ciągu komunikacyjnego łączącego Administrację, wejście do segmentu z częścią obiektu z oddziałami szpitalnymi. Funkcja wyjścia awaryjnego pozostaje niezmieniona.  
2.4. Opis robót branżowych
Roboty ogólnobudowlane:
Należy wykonać wszystkie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynku:
	roboty ziemne z odwiezieniem nadmiaru ziemi i rozebraniem istniejących szachtów doświetlających piwnice i konstrukcję schodów zewnętrznych i daszku nad wejściem,
	fundamenty, ściany podziemia, przyziemia oraz konstrukcję dachu jednospadowego,
	roboty wykończeniowe w tym montaż stolarki i ślusarki,
	dach z ociepleniem i pokryciem,
	elewację i roboty zewnętrzne.

Instalacje sanitarne:
Instalacja kanalizacji deszczowej: odpływ z rur spustowych dachu wraz ze studniami na ciągu kanalizacyjnym.
Instalacja Centralnego Ogrzewania :montaż nowych grzejników wraz z zasilaniem od poziomu w piwnicy.
Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne:
	instalacja zasilania oświetlenia oświetlenia z istniejącego obwodu TSR oświetlenia w korytarzu istniejącym,

	oprawy oświetleniowe podstawowe i ewakuacyjne,
	dodatkową optyczną czujkę instalacji SAP wpiętą w istniejącą pętlę tej instalacji. Programowanie dodatkowej czujki uwzględnić przy robotach Izby Przyjęć.  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, PFU, załącznikach do PFU i innych dokumentach pomocniczych, odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art. 30, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP , to Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, będzie obowiązany wykazać przed rozpoczęciem robót obejmujących dany materiał lub urządzenie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje też, że ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej, o której mowa w PFU, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, o której mowa w niniejszej SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWNYCH ZAMOWIENIACH UZPUEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IX.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA :
1. Wykonawca do umowy dołączy harmonogram prac  remontowo - budowlanych
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w maksymalnym terminie do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 X. OBOWIĄZEK ZATRUDNIANIA PRZEZ  WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE  UMOWY  O  PRACĘ  OSÓB  WYKONUJĄCEYCH CZYNNOŚCI                  W ZAKLRESIE  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA :
1. Zamawiający informuje, że nie zastrzega w niniejszym postępowaniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty remontowo - budowlane.
Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych  zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962)”
A). Roboty budowlane:
	prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

roboty ziemne i betonowe.
roboty tynkarskie
roboty izolacyjne i pokrycia dachu,
prace wykończeniowe (malowanie, okładziny płytkami ścian i podłóg, tynki, sufity podwieszone)
B). Roboty instalacji sanitarnych
	prace przy instalacji wod-kan i deszczowej,

prace przy montażu przewodów instalacji wentylacji mechanicznej
C). Roboty instalacji elektrycznych
	prace w czynnych tablicach elektrycznych

prace przy układaniu przewodów i kabli normalnoprądowych, ich podłączaniu i badaniu
prace przy montażu oświetlenia
składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę .w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub

 podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące roboty  budowlane zgodnie z opisem niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60  i 962) - Załącznik nr 9 do Specyfikacji.- do oferty

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą .
1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż  500 000,00 zł. Jeżeli wysokość sumy gwarancyjnej nie jest wyrażona w PLN Zamawiający przeliczy waluty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot w zakresie sum gwarancyjnych w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prace budowlane remontowe obejmujące swym zakresem roboty budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty elektryczne o wartości min 50 000.zł netto obejmujące swoim zakresem funkcjonujące części medyczne szpitala (tj. oddziały, poradnie, izby przyjęć) wraz 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.
UWAGA
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:
- samodzielnie przez Wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie 
oraz
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże ( wg Załącznik nr 5) , że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj.:
a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,
b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Kierownik robót,
c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Kierownik robót.

Osoba wymieniona wyżej posiada uprawnienia budowlane lub odpowiadające im stwierdzenia przygotowania zawodowego wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów, także członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.( Dz. U. 2016 poz. 1725)


2. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP
	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - Załącznik nr 10            złożone do ofert ( jeśli dotyczy )
3). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
7) Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda dokumentów, które określają w sposób jednoznaczny w szczególności:
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego.
8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. XIII pkt. 6 . SIWZ zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) Dalej:„Rozporządzeniem”. Składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego to jest:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 8 do SIWZ;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 8 do SIWZ;
9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, , zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp. Podpisany przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ustawy pzp, składany do oferty wykonawcy.                                                                                                                  10)Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
- - 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 2017r. poz. 1508) 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 2017r. poz. 2344.)
3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zmówień publicznych9tekst jednolity Dz. U. z 207 r poz. 1579 z późn. zmianami.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.





XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia wraz z ofertą :
a) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy- Załącznik nr 4 do SIWZ.
b) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 5 do SIWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o których mowa w punkcie 1a i 1b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1b niniejszej SIWZ oraz zamieszcza informacje w „Formularzu ofertowym” - wg Załącznik nr  1 , do SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1a i 1b niniejszej SIWZ.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów :
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 8 do SIWZ;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 8 do SIWZ;
d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.





6. ZAMAWIAJĄCY PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA, WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, Wykonawca przedkłada :
a) wykazu robót remontowo- budowlanych  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, Wykonawca przedstawi wykaz robót remontowo - budowlanych potwierdzający,  że  wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prace budowlane remontowe obejmujące swym zakresem roboty budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty elektryczne o wartości min 50 000.zł netto obejmujące swoim zakresem funkcjonujące części medyczne szpitala (tj. oddziały, poradnie, izby przyjęć) wraz 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 propozycji stanowiącej Załącznik Nr  6 do niniejszej SIWZ.
UWAGA
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:
- samodzielnie przez Wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie, 
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami , wg Załącznik nr 7 do niniejszej  SIWZ
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. minimum 500 000 złotych. (jeżeli dowód opłacenia składki nie wynika z w/w dokumentu należy go dołączyć na wezwanie Zamawiającego)
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 8  do SIWZ;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 8 do SIWZ;
d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ppkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA – forma , zasady ich przygotowania  wynikające z treści rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy pzp.
1) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
7) W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570),
14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, (o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
	W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27 lipca 2016 roku, poz. 1126).


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r , ( Dziennik Ustaw poz. 1126 ) .


XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,                 A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA                       SIĘ  Z  WYKONAWCAMI :

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :
W zakresie formalnym : Agata Mazur
środki komunikacji elektronicznej e-mail :  zam-publ@szpital-stw.com" zam-publ@szpital-stw.com  

W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych  Jolanta Mazur, Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław  Szymański
   środki komunikacji elektronicznej:  zam-publ@szpital-stw.com" zam-publ@szpital-stw.com

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),
3.Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy Spr. 765 ZP/2018
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 
37 – 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych. pokój nr 7
6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres: 
zam-publ@szpital-stw.com
a faksem na nr (+48 15)843-33-97
Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą e-mail w formacie .doc, .odt .
Zamawiający zapewnia, że w/w środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania. Wykonawca składający ofertę jest proszony o podanie swoich danych identyfikujących możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy. Wprowadzając swoje dane (środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy pzp) do oferty wykonawca – na zasadach podobnych jak u zamawiającego deklaruje jednocześnie, że będą one sprawne, czynne i aktualne przez cały okres trwania postępowania, a w przypadku ich zmiany czy awarii zamawiający niezwłocznie zostanie o tym poinformowany.
7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Domniemywa się, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 6 niniejszej SIWZ oświadczy, że wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy PZP ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 10  niniejszej SIWZ.
12 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1  do niniejszej SIWZ, oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,
b) formularz cenowy wg Załącznika nr 2 do Specyfikacji .
W przypadku nie dołączenia do oferty formularzy cenowych, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załączonego wzoru – do SIWZ - Załącznik nr  4
	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania   – wg załączonego wzoru – do SIWZ - Załącznik nr  5

e) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób na umowę o pracę  – wg załączonego wzoru  do  SIWZ -Załącznik nr 9
   f) Oświadczenie – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji – wg
         załączonego wzoru  do SIWZ - Załącznik nr 10 ( jeśli dotyczy )
g) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 11 lit. b),
h) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów:
	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).


2) w przypadku Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań uznaje się osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, osoby wykazane w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej.
3. W przypadku podpisania oferty oraz składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy:
a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (osoby) nie mającą (mające) prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, albo
- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
1) Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu) składającego ofertę oraz napis:
„Oferta przetargowa na: Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. oraz napis: „ Nie otwierać przed 20 lipca 2018 roku”.Spr. 765 ZP/2018
2) Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy:
a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (osoby) nie mającą (mające) prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, albo
- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w XIV niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
15. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
d) wszelka korespondencja w postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w lit. c),
e) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7 do dnia  20 lipca 2018 roku, do godziny 09:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji. Koperta lub opakowanie dodatkowo musi być oznaczona napisem „ZMIANA OFERTY”. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 4 muszą być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta. Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę. Wycofanie złożonej oferty dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający oświadczenie żądania zwrotu złożonej oferty, złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wycofaniu oferty, musi być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta i może zostać dodatkowo oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola , Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7, w dniu 20 lipca 2018 roku o godzinie 09:30. 
7.Otwarcie ofert jest jawne do dokonania czynności w postępowaniu przetargowym
upoważnieni są członkowie komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr  17 /2018r z dnia                24 maja 2018r
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem  www.szpital-stw.com informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatność zawartych

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria
1) Cena ofertowa brutto - C
2) Termin wykonania  roboty remontowo – budowlanej  – T
3) Termin płatności - P

 Dane do niżej wymienionych wzorów będą wprowadzane z pośród ofert nieodrzuconych i których wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

Kryterium
Waga [%]
Liczba
pkt
Sposób oceny wg wzoru
Cena ofertowa brutto
60%
60
Cena najniższej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu.
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 60 %
Cena badanej oferty
Termin wykonania
20%
20
Najkrótszy termin wykonania roboty remontowo - budowlanej  spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu.
T = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 %
Termin wykonania usługi oferty badanej
Gwarancja robót
20%
20
Gwarancja robót budowlanych oferty badanej
Gr = ----------------------------------------------------------------------------------- x 20 %
        Najdłuższa gwarancja robót bud. spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu              
       i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu.
RAZEM
100%
100


3. Ocena punktowa w kryterium „ Cena ” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową brutto oraz jej elementy składowe w PLN. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia .

4. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania roboty remontowo -  budowlanej ” dokonana zostanie na podstawie terminu wykonania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany określić termin wykonania nie krótszy niż  90 dni kalendarzowych oraz nie dłuższy niż 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania krótszy niż 90 dni kalendarzowych otrzyma ilość punktów jak dla okresu 90 dni kalendarzowych .
Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego terminu wykonania lub termin wykonania dłuższy niż 120 dni kalendarzowych będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.
	Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja Robót Budowlanych” dokonana zostanie na  podstawie terminu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresu 60 miesięcznego. Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.
	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. W przypadku, gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust 2 ustawy pzp nie przedłoży dokumentów wymaganych przez zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust 3 ustawy pzp nie uzupełnienia, nie poprawi dokumentów czy oświadczeń w określonym terminie, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający może w takim przypadku:
- dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg w/w kryteriów oceny ofert i przeprowadzić kolejne czynności przewidziane zapisami niniejszej siwz i ustawy pzp, lub
- jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust 1 ustawy pzp – unieważnić całe postępowanie.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.


XX.PROJEKT UMOWY:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr  11 do Specyfikacji.
2. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy zawarł istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
3. Złożenie oferty przetargowej a tym samym przyjęcie warunków przetargu przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy proponowanych przez Zamawiającego.
4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN).
5. Wykonawca do umowy dołączy harmonogram  prac  remontowo – budowlanych.


XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.


XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

XXIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.
9. Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
14. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.




Wykaz Załączników do SIWZ :
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Załącznik nr  3do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczącą spełnienia warunków udziału
Załącznik nr 5 do SIWZ –Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych  robot remontowo – budowlanych
Załącznik nr 7do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę  do realizacji zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 9 do SIWZ -  Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób na umowę o pracę .
Załącznik nr 10 -  Oświadczenie / Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji  
                            ( jeśli dotyczy )
Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt Umowy
Załącznik nr 12 – Przedmiar robót, Projekt budowlany, STWiOR



Wypełniony należy złożyć do oferty.
Załącznik nr 1
FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 
1. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……….………......…..
Wykonawca/Wykonawcy: ………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………....................
REGON: …………………………………………………………………….......…………………..
KRS/CEiDG: ……………………………………………………………………………………....
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
fax /tel.…………………........………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………
www: ………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Oferuję wykonanie zamówienia pn. Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ.
3. CENA OFERTOWA :
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cerę ryczałtową :
netto wynosi ………………………… zł, brutto  ….............................................. zł
( słownie …........................................................…………………………………………zł brutto)
Oświadczam, że podana cena obejmuje cały zakres usługi określony w SIWZ i stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c.

4. TERMIN WYKONANIA  Robót  remontowo  – budowlanych :
4.1. Określam termin wykonania  robót remontowo – budowlanych  będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na …………… dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy ( 90 dni – 120 dni )

4.2. Określam termin płatności za wykonanie przedmiotu niniejszego postępowania przetargowego na okres do 35 dni  kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury umowy.

5.GWARANCJA  ROBÓT  REMONTOWO  -  BUDOWLANYCH :
Określam termin gwarancji wykonanych robót  remontowo – budowlanych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na okres:…………… miesięcy od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia ( 36 m-cy – 60 m-cy )

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY:
Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 przedmiotowej SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).
* Niepotrzebne skreślić
Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.
Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto rozumianą jako wynagrodzenie kosztorysów wykonanych robót budowlanych), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

7. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w SIWZ,
2. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
3. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
4. Oświadczam(y), że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert,

8. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest …................................................................................................................................................,
e-mail: ………….………....…........................tel./fax: ............................................................……
4. Dane osoby/osób podpisującej umowę ze strony Wykonawcy (jeżeli Pełnomocnik dołączyć pełnomocnictwo do oferty)
Imię i nazwisko
Funkcja (zgodnie z KRS)





9. PODWYKONAWCY:
Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców. * Niepotrzebne skreślić
W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:
1. …………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………….,
4. ……………………………………………………………………………………………………..

10. ZOBOWIĄZANIE jeśli dotyczy TAK* / NIE *….................................................................
PODMIOTU  UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA                                      – wg Załącznika nr 10 do Specyfikacji  *Niepotrzebne skreślić

11. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:
1. …………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………….,
W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa do oferty załączam:
1. …………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………….,
3. ……………………………………………………………………………………………………..

12. Oświadczam/my , ze wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO * wobec osób fizycznych , od których dane osobowe bezpośrednio  lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *.

____________________
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)
*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje  danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego ,stosowanie  do art.13 ust. 4 lub art.14 ust.5 RODO  treści oświadczenia  Wykonawca  nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie )

13. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………….,
4. …………………………………………………………………………………………………….,
5. …………………………………………………………………………………………………….,
6. …………………………………………………………………………………………………….,
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.


…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….r.           
                                                                …............................................……………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


 Wypełniony należy złożyć do oferty.
Załącznik nr 2
FORMULARZ  CENOWY

Wykonawca:





(Pieczęć wykonawcy z pełną nazwa/firma, adresem)

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lp.

Przedmiot zamówienia usługi

Wartość netto
Wartość brutto
Vat
1
Przebudowa II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć



2
Łącznik komunikacyjny



3
Ogółem





…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.              …................................……………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 Wypełniony należy złożyć w terminie 3 dni po otwarciu ofert i upublicznieniu informacji z otwarcia ofert w oparciu o art. 24 ust1 pkt 23 ustawy pzp.
Załącznik nr 3
Wykonawca:





Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania przetargowego pn: Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, oświadczamy że NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY*  z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zmianami ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.






…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.              …................................……………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
 Wypełniony należy złożyć do oferty.
Załącznik nr 4
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
Wykonawca:
…………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)



Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oświadczam, co następuje:


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Rozdz. X pkt. 1,2) SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)


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.



…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)
 Wypełniony należy złożyć do oferty.
Załącznik nr 5
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.


	[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp .


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)


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: ………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..………………….......................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)


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.



…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)


[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
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.



…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)


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.



…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………
(podpis


 Wypełniony należy złożyć na wezwanie zamawiającego w oparciu o art. 26 ust 2 ustawy pzp.
Załącznik Nr 6
Wykonawca:



Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  REMONTOWO - BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania pn.:  Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, działając w imieniu Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
składam wykaz  robót  remontowo - budowlanych  zawierający  co najmniej jedną robotę remontowo- budowlaną wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prace budowlano remontowe obejmujące swym zakresem roboty budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty elektryczne o wartości min 50 000.zł netto obejmujące swoim zakresem funkcjonujące części medyczne szpitala (tj. oddziały, poradnie, izby przyjęć) wraz 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 dokument.

Określenie
( rodzaju ) zamówienia
Wartość zrealizowanego (realizowanego) zamówienia
Termin wykonania zamówienia ( dzień :miesiąc:rok)*
Określenie podmiotu na rzecz którego  robota remontwo – budowlana została wykonana


od
do





















* w przypadku zamówień wykonywanych jednorazowo data początkowa  jest zarazem datą końcową .
Uwaga: należy dołączyć dowody wykonania robót  (referencje lub inne dokumenty) w oryginałach lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.              …...........................................……………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
 Wypełniony należy złożyć na wezwanie zamawiającego w oparciu o art. 26 ust 2 ustawy pzp.
Załącznik Nr7
Wykonawca:


Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ OSÓB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania pn.: .:  Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,  składam wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1
Imię i Nazwisko


Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia


Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia


Zakres wykonywanych czynności


Informacja o podstawie dysponowania osobą


Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą* niepotrzebne skreślić
2
Imię i Nazwisko


Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia


Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia


Zakres wykonywanych czynności


Informacja o podstawie dysponowania osobą


Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą* niepotrzebne skreślić
3
Imię i Nazwisko


Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia


Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia


Zakres wykonywanych czynności


Informacja o podstawie dysponowania osobą


Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą* 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
 Wypełniony należy złożyć na wezwanie zamawiającego w oparciu o art. 26 ust 2 ustawy pzp.
Załącznik nr 8
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4,
37 – 450 Stalowa Wola
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Przystępując do postępowania pn.: Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano / wydano (niepotrzebne skreślić) orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.              …...........................................……………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano / wydano (niepotrzebne skreślić) prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.



…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.              …...........................................……………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Wypełniony należy złożyć do oferty
Załącznik nr 9


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZATRUDNIENIU OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ
Przystępując do postępowania pn.: Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane, o których mowa niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962)…


…………………                                                 ................................................................................
Pieczęć Wykonawcy                                                                          Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy




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
Wypełniony należy złożyć do oferty . -jeśli dotyczy                       Załącznik nr 10

 


Pieczęć Podmiotu  Udostępniającego
zasoby do dyspozycji


ZOBOWIĄZANIE - jeśli dotyczy
PODMIOTU  UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA
w trybie art.22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………
(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby ,   zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ tj:
	zakres  dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący …........................................................ …..............................................................................................................:

sposób wykorzystania zasobów innego przedmiotu , przez wykonawcę , przy wykonaniu zamówienia publicznego jest następujący : ….............................................................................................................................
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący : …..............................................................................................................................................................................
czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia ,zrealizowanych robót remontowo – budowlanych , których wskazanie zdolności dotyczą  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
do dyspozycji niezbędne zasoby …………………….....…………………………………………..

………………………….....................................................…………...…………………………..
                              (wskazanie zakresu, który będzie podlegał udostępnieniu)
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                
                                                                                                             ………………….…………………..………………………
(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu  udostępniającego do dyspozycji zasoby)\


