
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

20-12-2019 

Termin składania ofert 

10-01-2020 

Numer ogłoszenia 

1224108 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

1. Oferty tylko i wyłącznie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice, 

sekretariat, w terminie do dnia: 10.01.2020 r. godzina 09:00. 

2. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez 

otwierania. 

3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a 

nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni - 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-

122 Gliwice, Świetlica Spółdzielni. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843, dalej: ustawa Pzp) o wartości szacunkowej poniżej 

progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 ustawy Pzp w 

systemie nieobowiązkowym. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

• Biuletyn Zamówień Publicznych, 

• strona internetowa http://smziw.pl,  

• tablica ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, 

ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice, 

• baza konkurencyjności. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

sekretariat@smziw.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 



Budny Grzegorz, Samuła Halina , Gluch Jan , Kulczyk Marzena , 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

795 581 495 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 

25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23”, nr projektu: 

POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

2. Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami 

energetycznymi i przedmiarami robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych 

usytuowanych w Gliwicach przy ul. Asnyka 25-31, ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14, 

ul. Kusocińskiego 2-6, ul. Zubrzyckiego 23. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

1) Roboty demontażowe przygotowawcze w tym demontaż istniejących instalacji zsypów, 

2) Wywóz i utylizacja odpadów w tym gruzu i rur zsypowych cementowo – azbestowych 

powstałych przy pracach rozbiórkowych. 

3) Montaż central klimatyzacyjno-wentylacyjnych na poszczególnych budynkach,  

4) Wykonanie instalacji wentylacji, 

5) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania, 

6) Wykonanie instalacji regulacji i sterowania,  

7) Rozruch instalacji,  

8) Montaż nawietrzaków okiennych w lokalach mieszkalnych - pomieszczenia kuchni. 

4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej oraz  

przedmiarze robót - Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Kategoria ogłoszenia 

Roboty budowlane 

Podkategoria ogłoszenia 

Roboty budowlane 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 



1. Przedmiotem zamówienia jest „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 

25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23”, nr projektu: 

POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

2. Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami 

energetycznymi i przedmiarami robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych 

usytuowanych w Gliwicach przy ul. Asnyka 25-31, ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14, 

ul. Kusocińskiego 2-6, ul. Zubrzyckiego 23. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

1) Roboty demontażowe przygotowawcze w tym demontaż istniejących instalacji zsypów, 

2) Wywóz i utylizacja odpadów w tym gruzu i rur zsypowych cementowo – azbestowych 

powstałych przy pracach rozbiórkowych. 

3) Montaż central klimatyzacyjno-wentylacyjnych na poszczególnych budynkach,  

4) Wykonanie instalacji wentylacji, 

5) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania, 

6) Wykonanie instalacji regulacji i sterowania,  

7) Rozruch instalacji,  

8) Montaż nawietrzaków okiennych w lokalach mieszkalnych - pomieszczenia kuchni. 

4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej oraz  

przedmiarze robót - Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 

25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23”, nr projektu: 

POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

2. Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami 

energetycznymi i przedmiarami robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych 

usytuowanych w Gliwicach przy ul. Asnyka 25-31, ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14, 

ul. Kusocińskiego 2-6, ul. Zubrzyckiego 23. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

1) Roboty demontażowe przygotowawcze w tym demontaż istniejących instalacji zsypów, 

2) Wywóz i utylizacja odpadów w tym gruzu i rur zsypowych cementowo – azbestowych 

powstałych przy pracach rozbiórkowych. 

3) Montaż central klimatyzacyjno-wentylacyjnych na poszczególnych budynkach,  

4) Wykonanie instalacji wentylacji, 

5) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania, 

6) Wykonanie instalacji regulacji i sterowania,  

7) Rozruch instalacji,  

8) Montaż nawietrzaków okiennych w lokalach mieszkalnych - pomieszczenia kuchni. 

4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej oraz  

przedmiarze robót - Załącznik nr 5 do SIWZ. 



Kod CPV 

45331000-6 

Nazwa kodu CPV 

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

45331210-1 – Instalowanie wentylacji. 

45262660-5 - Usuwanie azbestu, 

45000000-7 - Roboty ogólnobudowlane, 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 

5421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych. 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 29-05-2020 r. 

 

UWAGA: 

Z uwagi na obszerość dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia i 

brak technicznej możliwości jej załączenia , dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik 

nr 5 do SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego : http://smziw.pl . 

Załączniki 

• zał nr 10  

• zał nr 9  

• zał nr 8  

• zał nr 7  

• zał nr 6  

• zał. nr 4  

• zał nr 3  

• zał nr 2  

• zał nr 1  

• SIWZ  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Wiedza i doświadczenie 

1.1. warunek dotyczący zdolności technicznej:  

Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do 

Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404601
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404600
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404599
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404598
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404597
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404596
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404595
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404594
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404593
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1404592


roboty budowlane każda : 

− polegająca na montażu instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynku 

wielokondygnacyjnym; 

− o wartości brutto nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto, 

− wykonana w ramach odrębnej umowy. 

z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone;  

W przypadku, gdy w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie robót budowlanych 

rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostało dokonane w innej walucie niż w 

złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia wartości 

wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich, na podstawie średniego kursu 

złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego na dzień terminu składania ofert. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) 

za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. będzie dysponował co najmniej: 

1.2.1. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. posiadającym 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne 

uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy; 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to 

uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 1186) oraz 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 

Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w 

państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65).  

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. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 

1.500.000,00 zł. 



Dodatkowe warunki 

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty instalacyjne odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia 

wykazu kart technicznych producenta dotyczących urządzeń, podzespołów i osprzętu, 

wskazanych w ofercie. 

Warunki zmiany umowy 

§ 16. Okoliczności zmiany umowy wzoru umowy - załącznik nr 8 do SIWZ 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  

2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);  

2.2. zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 9;  

2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny 

dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy 

umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.  

2.4. 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 oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ.  

2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 

potwierdza 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 do wykluczenia. 

2.6. dowód wniesienia wadium: 

a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty 

oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z rozdziałem XIII 

SIWZ; 

b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty 

kopii potwierdzenia przelewu. 

Zamówienia uzupełniające 

nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 



1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, wg poniższych kryteriów: 

a) A cena oferty brutto – 80%, 

b) B okres gwarancji (powyżej minimalnego) – 20% 

co łącznie daje 100%. 

Wykluczenia 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 

wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

Zamawiający będzie stosował przesłankę fakultatywną wykluczenia określoną w art. 24 ust 5 

pkt 1) i 8) ustawy Pzp:  

4.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015r. – 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 2016 r. poz. 2171, ze zm.);  

4.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15 ustawy Pzp, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

5.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

5.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

5.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

5.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA I ŻWIRKI I WIGURY 

Adres 

Żwirki i Wigury 87a 

44-122 Gliwice 

śląskie , Gliwice 

NIP 

6310006997 

Tytuł projektu 

Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących 

do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach 

przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych 

Patriotów1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem 

odpadów zawierających azbest 

Numer projektu 

POIS.01.07.01-00-0101/17-00 

Inne źródła finansowania 

nie dotyczy. 

4. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:  

4.1. 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;  

4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 



porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4.4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do 

SIWZ, 

4.5. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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. Wzór wykazu osób stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ,  

4.6. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 

wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

4.7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia na 

załączniku nr 10 wykazu kart technicznych producenta dotyczących urządzeń, podzespołów i 

osprzętu, wskazanych w ofercie. 
 


