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listopad 2011 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
1. Zamawiaj cy:
Powiat Radziejowski
ul. Ko ciuszki 17
88-200 Radziejów
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Post powanie prowadzone b dzie w trybie przetargu nieograniczonego poni ej kwot
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 P. z. p.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest – Wykonanie zadania „SOLAR” poprzez wykorzystanie
energii słonecznej do produkcji ciepłej wody u ytkowej dla potrzeb obiektu Zakładu
Aktywno ci Zawodowej w Radziejowie ul. Ko ciuszki 58 działka nr 690/2.
Szczegółowy zakres prac opisany jest w programie funkcjonalno – u ytkowym .
Dokumentacja projektowa budynku zamieszczona przy przetargu – UZP -244639 –
zmiana sposobu u ytkowania pi tra, parteru, ł cznika, kuchni i piwnicy budynku po
byłym internacie na budynek Zakładu Aktywno ci Zawodowej miejscowo ci
Radziejów ul. Ko ciuszki 58 działka 690/2. ( ogłoszony – WWW.bip.radziejow.pl
w dniu 14.09.2011 roku)
Dokumentacj projektowa, przedmiary, specyfikacj techniczn
wykonania
i odbioru robót budowlanych nale y uzgodni z Zamawiaj cym.
Zaleca si aby „Wykonawca” zapoznał si z terenem realizacji robót i pozyskał dla
siebie oraz na swoj odpowiedzialno i ryzyko wszelkie informacje, które mog by
niezb dne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdy wyklucza si mo liwo
roszcze z tytułu bł dnego skalkulowania ceny.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac na wykonanie solarów w budynku przy
ul. Ko ciuszki 58 w Radziejowie.
„Wykonawca” udzieli 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty.
3.1 Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert cz ciowych.
3.2. Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj cych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Zamawiaj cy przewiduje roboty uzupełniaj ce – rozbudowa systemu.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia:
- zako czenie robót – do dnia 07 grudnia 2011 roku.
6. Opis warunków udziału w post powaniu:
6.1.Wykonawca spełnia warunki art. 22 ustawy Prawo zamówie publicznych:
posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub
czynno ci, je eli przepisy prawa nakładaj obowi zek ich posiadania,
posiadania wiedzy i do wiadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej
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6.2. Wykonawca wykonywał w okresie ostatnich pi ciu lat przed dniem
wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie wyka e si
wykonaniem min. dwóch robót zbli onej do przedmiotu zamówienia tj.
warto ci min. 200 000,00 zł ) z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty
i miejsca wykonania oraz zał czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo uko czone.
6.3. Wykonawca posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysoko ci
nie mniejszej ni 160 000,00 zł.
6.4.Wykonawca spełnia warunki art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych.
6.5.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalno ci obj tej
przedmiotem zamówienia tj. przedstawi aktualny odpis z wła ciwego
rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu
składania ofert
6.6.Wykonawca przedstawi aktualne za wiadczenie wła ciwego Naczelnika
Urz du Skarbowego oraz wła ciwego Zakładu Ubezpiecze Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj cych
odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub za wiadcze , e
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty
zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji
wła ciwego organu – wystawionych nie wcze niej ni 3 miesi ce przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6.7.Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wy ej warunków
i wymogów skutkowa b dzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału
w post powaniu.
Sposób oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania warunków udziału w post powaniu dokonana zostanie w oparciu
o informacje zawarte w formularzu ofertowym oraz dokumentach i o wiadczeniach, o których
mowa w pkt. 10 SIWZ. Z tre ci zał czonych dokumentów i o wiadcze w sposób jednolity
musi wynika , i Wykonawca spełnia wymienione warunki.
Uzupełnienie wymaganych dokumentów b dzie mo liwe po upływie terminu składania ofert,
chyba e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty lub uniewa nienie
post powania.
W przypadku w tpliwo ci, co do tre ci dokumentów zło onych przez Wykonawc na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w post powaniu, Zamawiaj cy mo e wezwa
wykonawców w okre lonym przez siebie terminie do zło enia wyja nie .
7. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz
przekazywania o wiadcze i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej
lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli Zamawiaj cy dopuszcza
porozumiewanie si drog elektroniczn .
7.1.Wyja nienia dotycz ce Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia udzielane b d
z zachowaniem zasad okre lonych w ustawie Prawo zamówie publicznych ( art. 38 ).
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7.2. W niniejszym post powaniu wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faxem.
7.3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
W zakresie merytorycznym osob upowa nion do kontaktu z Wykonawcami jest:
1. Pan Dariusz Szczepa ski
W zakresie proceduralnym osob upowa nion do kontaktu z Wykonawcami jest:
1. Pani Ewa Brzezi ska
8. Wymagania dotycz ce wadium.
Zamawiaj cy nie przewiduje konieczno ci wniesienia wadium.
9. Termin zwi zania ofert .
9.1. Wykonawcy przyst puj cy do niniejszego przetargu b d zwi zani zło onymi przez
siebie ofertami przez 30 dni.
9.2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przedłu y okres
zwi zania ofert na co najmniej 3 dni przed upływem terminu zwi zania ofert , nie dłu ej
jednak ni 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowywania oferty.
10.1. Wykonawca mo e zło y tylko jedn ofert .
10.2. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Je eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia
została wybrana, Zamawiaj cy mo e da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy reguluj cej współprac tych Wykonawców.
10.3. Oferta wraz ze stanowi cymi jej integraln cz
zał cznikami musi by sporz dzona
przez Wykonawc ci le według postanowie niniejszej specyfikacji.
10.5. Oferta musi by sporz dzona według wzoru formularza oferty stanowi cego
zał cznik do niniejszej specyfikacji.
10.6. Oferta musi by napisana w j zyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
r cznie długopisem b d niezmywalnym atramentem.
10.7. Proponuje si , aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zał cznikami były kolejno
ponumerowane i zł czone w sposób trwały oraz na ka dej stronie podpisane przez osob
( osoby ) uprawnione do składania o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis ( podpisy ) był opatrzony piecz ci
imienn Wykonawcy. Pozostałe strony mog by parafowane.
10.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane przez osob
( osoby ) podpisuj ce ofert i opatrzone datami ich dokonania.
10.9. Wykonawca jest obowi zany wskaza w ofercie cz ci zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzy podwykonawcom.
10.10. Do oferty nale y doł czy nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:
a/ o wiadczenie z art. 22 ustawy według zał cznika nr 2 do specyfikacji.
b/ o wiadczenie z art. 24 ustawy według zał cznika nr 3 do specyfikacji
c/ aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru,
wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert.
d/ aktualne za wiadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcze niej ni 3 miesi cy przed upływem terminu
składania ofert.
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e/ wykaz wykonywanych robót wraz z dokumentami potwierdzaj cymi, e roboty te zostały
wykonane nale ycie, zał cznik nr 4 do specyfikacji .
f/ informacj banku w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj c e wysoko
posiadanych rodków finansowych lub zdolno kredytowa Wykonawcy wynosi nie mniej ni
160 000,00 zł . Informacja wystawiona nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu
składania ofert.
g/ w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty musi by doł czony dokument
ustanawiaj cy pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w post powaniu.
Wskazane w punkcie c - f, dokumenty mog by dor czone w formie oryginałów lub
kserokopii po wiadczonych za zgodno z oryginałem przez Wykonawc . Zamawiaj cy mo e
za da przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
Je eli w okre lonym terminie Wykonawca nie zło y o wiadcze i dokumentów
potwierdzaj cych spełnienie warunków udziału w post powaniu lub je eli zło y dokumenty
zawieraj ce bł dy, Zamawiaj cy wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba e mimo ich uzupełnienia konieczne b dzie uniewa nienie post powania. Zamawiaj cy
mo e tak e w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwa do zło enia wyja nie
dotycz cych o wiadcze i dokumentów.
10.11. Wykonawca umieszcza ofert w dwóch kopertach oznaczonych nazw i adresem
Zamawiaj cego oraz opisanych w nast puj cy sposób: Oferta przetargowa
na zadanie: „ Wykonanie zadania „SOLAR” dla Zakładzie Aktywno ci Zawodowej
w Radziejowie”
Na wewn trznej kopercie nale y poda nazw i adres Wykonawcy, by umo liwi zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiaj cemu po terminie.
10.12. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa zło on przez siebie ofert
wył cznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, e przed upływem tego terminu
Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi by opisane w sposób wskazany w pkt. 10.11. oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.13. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli wyst pi okoliczno ci wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy Prawo zamówie publicznych.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty nale y składa w siedzibie Zamawiaj cego – w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2011 r. do godz. 1300.
11.2. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych oferty zło one po tym
terminie zostan niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
11.3. Oferty przesłane poczt zostan zakwalifikowane do post powania pod warunkiem
dostarczenia ich przez poczt do siedziby Zamawiaj cego (za potwierdzeniem) do dnia
16 listopada 2011 r. do godz. 1300.
11.4. Mo liwo przedłu enia terminu składania ofert dopuszcza si jedynie w sytuacjach
i trybie wynikaj cym z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówie publicznych.
11.5. Otwarcie ofert nast pi w dniu 16 listopada 2011 r. o godz. 1400 w siedzibie
Zamawiaj cego w sali konferencyjnej na pierwszym pi trze ( nr 16 ). Otwarcie ofert jest
jawne.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Cen oferty nale y obliczy zgodnie z instrukcj zawart w formularzu ofertowym.
Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem zamówienia.
12.2. Rozliczenia z Wykonawc prowadzone b d w PLN.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
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13.1. Jedynym kryterium jest cena. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako oferta
kompletna pod wzgl dem formalnym z najkorzystniejsz ( najni sz ) cen .
Punkty za kryterium „ cena ” przyznawane b d na podstawie ceny podanej
w punkcie 1 formularza ofertowego. Liczba punktów dla ka dej z ofert dopuszczonej do
oceny obliczana b dzie na podstawie wzoru:

C=

C min
x 100 pkt.
C bad

gdzie C min — najni sza cena spo ród ofert nie podlegaj cych odrzuceniu,
C bad — cena oferty badanej,
13.2.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da udzielania przez
Wykonawc wyja nie tre ci zło onych przez niego ofert.
14. Udzielenie zamówienia:
14.1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre lonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wy ej kryteria oceny ofert.
14.2. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie w sytuacji, gdy wyst pi przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo zamówie publicznych.
14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi
Wykonawców, którzy zło yli oferty, o:
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw ( firm ) albo imi i nazwisko i adres
Wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy firm, siedziby
wykonawców, którzy zło yli oferty a tak e punktacj przyznan w ka dym kryterium oceny
ofert.
b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne – je eli post powanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen .
d/ terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by
zawarta.
14.4. Ogłoszenie zawieraj ce informacje wskazane w pkt. 14.3 lit. a Zamawiaj cy umie ci na
stronie internetowej www.bip.radziejow.pl oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej
siedzibie.
14.5. Je eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, Zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba e zachodz przesłanki do
uniewa nienia post powania.
15. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiaj cy przewiduje konieczno ci wniesienia zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy w wysoko ci 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formie okre lonej
w art. 148 P.z. p.
16. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
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16.1. Istotne postanowienia umowy okre la wzór umowy stanowi cy zał cznik nr 5
do niniejszej specyfikacji.
16.2. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo dokonania zmiany umowy zał czonej do SIWZ
w przypadkach zaistnienia okoliczno ci w realizacji przedmiotu, których nie mo na było
przewidzie na etapie zawierania umowy lub zmiany te s korzystne dla Zamawiaj cego.
16.3. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zmiana taka mo e nast pi w przypadku zaistnienia okoliczno ci a w szczególno ci: awarii,
katastrof, aktów wandalizmu, kl sk ywiołowych, ponadnormatywnych warunków
atmosferycznych uniemo liwiaj cych wykonanie prac.
16.4. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mo liwa jest zmiana
technologii wykonania elementów robót, Zamawiaj cy mo e wyrazi zgod na zmian
jedynie w przypadku gdy proponowane rozwi zanie jest równorz dnie lub lepsze
funkcjonalnie, jako ciowo i technicznie od przewidzianego w projekcie a jednocze nie nie
spowoduje zwi kszenia kosztów inwestycji.
16.5. W przypadkach okre lonych w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowi zany jest przedstawi
projekt zamienny zawieraj cy opis proponowanych zmian, rysunki i wycen kosztów. Projekt
zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego.
16.6. W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiaj cego zachodzi potrzeba zmiany
rozwi za technicznych nie przewidzianych w umowie, Zamawiaj cy sporz dza protokół
konieczno ci a nast pnie dostarcza dokumentacj projektow wraz ze zleceniem. Warunki
zmiany okre lone w ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio.
17. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.
17.1. Wykonawcy przysługuj rodki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI,
ustawy Prawo zamówie publicznych ( Dz. U Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.)
Zał czniki:
1. Formularz ofertowy.
2. O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu
3. O wiadczenie Wykonawcy
4. Wykaz robót,
5. Wzór umowy
6. Program funkcjonalno-u ytkowy

Radziejów, dnia 02 listopada 2011 r.

…………… ……………… ……………. ……………… ………………..
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......................................
( piecz Wykonawcy )
……………………….
( fax )

…………………

Zał cznik nr 1 do SIWZ

Powiat Radziejowski

Nawi zuj c do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie zadania
„SOLAR” poprzez wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody
u ytkowej dla potrzeb obiektu Zakładu Aktywno ci Zawodowej ” kierujemy poni sz
ofert :
1. Oferuj wykonanie przedmiotu zamówienia obj tego niniejszym post powaniem za
cen ryczałtow brutto: …….............................................……………………… zł
słownie złotych: …………………………………………………………………)
2. O wiadczam, e podana cena ryczałtowa nie podlega zmianie w okresie
obowi zywania umowy i zawiera obowi zuj cy podatek VAT.
3. O wiadczamy, e udzielamy gwarancji na 5 lat, oferujemy termin płatno ci do 30 dni.
4. O wiadczamy, e zapoznali my si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia
i uznajemy si za zwi zanych okre lonymi w niej zasadami post powania,
5. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6. O wiadczamy, e zapoznali my si z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały
zał czone do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i zobowi zujemy si do
zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj cego.
7. O wiadczam, e zapoznałem si z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie
konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomo
powy szego stanu nie b dzie stanowi przyczyny dodatkowych roszcze finansowych.
8. Cz ci zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzy podwykonawcom
( je li dotyczy ) - ..............................................................................................................
Zał czniki do oferty:
1. …………………
2. …………………
3. …………………
4. …………………
5. ………………….
6. ………………….
............................... dnia ..............................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania
o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy )
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Zał cznik nr 2 do SIWZ

............................................
( piecz

Wykonawcy )

O

WIADCZENIE

Składaj c ofert w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Wykonanie zadania „SOLAR”
poprzez wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody u ytkowej dla
potrzeb obiektu Zakładu Aktywno ci Zawodowej w Radziejowie ” niniejszym, zgodnie
z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) o wiadczam, e spełniam wszystkie warunki udziału w
post powaniu, okre lone w art. 22 ust. 1 wy ej cytowanej ustawy i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w szczególno ci:
1. posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nakładaj obowi zek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Jednocze nie stwierdzam, i jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej zwi zanej
ze składaniem fałszywych o wiadcze w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
...................................... dnia .............................

...........................................

( podpis osoby uprawnionej do
składania
o wiadcze
woli
w imieniu Wykonawcy )

9

Zał cznik nr 3 do SIWZ
Miejscowo

…………., dnia …………..

…………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

dot. post powania o udzielenie zamówienia publicznego na – „ Wykonanie zadania „SOLAR”
poprzez wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody u ytkowej dla
potrzeb obiektu Zakładu Aktywno ci Zawodowej w Radziejowie ”

O wiadczenie Wykonawcy
Niniejszym o wiadczam(-y), e nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 roku Prawo zamówie publicznych
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ).
Jednocze nie stwierdzam(-y), i wiadom(-i) jestem/jeste my odpowiedzialno ci karnej
zwi zanej ze składaniem fałszywych o wiadcze w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

………………………..
( miejscowo

)

………………………………

( data, podpis osoby uprawnionej
do składania o wiadcze woli w imieniu
Wykonawcy )
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Zał cznik nr 4 SIWZ
………………………………
( piecz

firmowa Wykonawcy )

Wykaz min. jednej wykonanej w ci gu ostatnich pi ciu lat
roboty, odpowiadaj cej swoim rodzajem i warto ci robotom stanowi cym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców.
Lp.

Nazwa usługi

Warto
kontraktu

Data
rozpocz cia

Data
zako czenia

Uwagi

Zmawiaj cy

( nazwa, telefon)

1.

2.

3.

• Wykonawca jest obowi zany zał czy dokumenty potwierdzaj ce,
e roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
uko czone.
Miejscowo , data ……………….

………………………..
( podpis i piecz osoby
uprawnionej Wykonawcy )
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