
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Nr referencyjny: OR.271.1.2014
Czarnocin, dnia 07.04.2014 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w  Czarnocinie oraz 
Szkoły Podstawowej w Sokolinie”

Zamawiający  działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.  907 ze zmianami – dalej ustawa)  modyfikuje treść specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Modyfikuje się dotychczasowy zapis pkt. 13.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

x Oświadczenie woli

1.

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 3 do SIWZ . Forma wynagrodzenia 
ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny 
przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przepro-
wadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia ma charakter po-
mocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia 
ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

1.
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

2.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z  załączeniem  dowodów 
dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy roboty  te  zostały  wykonane w sposób należyty  oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do SIWZ - potwierdzający postawiony warunek w pkt. 9.2.1.2.

3.

Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – potwierdzający postawiony warunek w 
pkt. 9.2.1.3.

Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  posiadają  wymagane 
uprawnienia oraz, że osoby te przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te 
osoby nakłada Prawo budowlane - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - potwierdzające postawiony warunek 
w pkt. 9.2.1.3.

4.
informację banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzająca  wysokość  posiadanych 
środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej  nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.

5.
opłaconą polisę,  a przypadku jej  braku inny dokument  potwierdzający  że  wykonawca jest  ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy.
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1
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

3

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 5 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub 
oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i być zgodne z zapisem  
o braku podstaw do wykluczenia (pkt.9 SIWZ)


