
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra

tel. 68 412 50 01, fax. 68 412 50 09

                                                                                                     
      Zielona Góra, 10 maja 2013 r.

Nr sprawy: A.2300.4.2013

OGŁOSZENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 EURO

1. Zamawiający: 
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, województwo lubuskie
tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09   

NIP: 929 011 78 43 
REGON: 000986923

godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

2. Rodzaj instytucji zamawiającej: organ władzy regionalnej lub lokalnej.

3. Główny przedmiot lub przedmiot działalności: rekreacja, kultura i religia.

4. Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

5. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

6. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

7. Tryb zamówienia publicznego: niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
ograniczonego,  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  z  29  stycznia  2004r.(tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 133, poz.759 z późn. zm.,) zwanej dalej „Ustawą PZP”, w którym,
w odpowiedzi  na  publiczne  ogłoszenie  o  zamówieniu,  wykonawcy  składają  wnioski
o dopuszczenie  do  udziału  w  przetargu  ograniczonym,  a  oferty  mogą  składać  Wykonawcy
zaproszeni do składania ofert.

8. Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego:  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla
mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. 

9. Przedmiot zamówienia:
9.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  wykonania  i  wdrożenia  Systemu  e-usług  dla  osób

korzystających z usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, w tym przede
wszystkim:

9.1.1 usługa  wykonania  i  wdrożenia  Oprogramowania  wspomagającego  zarządzanie  procesami
biznesowymi  Zamawiającego  w szczególności:  rezerwacja  usług,  naliczanie  i  pobór   opłat  za
korzystanie  z  obiektów  Zamawiającego,  sprawozdawczość  przy  wykorzystaniu   istniejącego
zewnętrznego systemu Finansowo-księgowego wraz z modułami/podsystemami:

1) Kontroli i Sprzedaży Biletów (SKiSB) dla obiektów Zamawiającego
− Centrum Rekreacyjno-Sportowe (CRS): Z. Góra ul. Sulechowska 41, 
− Hala sportowo-akrobatyczna (HSA): Z. Góra ul. Urszuli,
− Korty tenisowe (KT), Z. Góra: ul. Sulechowska,
− Hala sportowa wielofunkcyjna (HSW), Z. Góra ul. Sulechowska Boczna,

NIP: 929-011-78-43  www.mosir.zgora.pl
REGON: 000986923;        mosir@mosir.zgora.pl

mailto:mosir@mosir.zgora.pl
http://www.mosir.zgora.pl/


Nr sprawy: A.2300.4.2013

− Stadion Żużlowy (W69): Z. Góra ul. Wrocławska 69;
2) Basenowy dla obiektu Zamawiającego: CRS
3) Integracyjny – interfejs wymiany danych z istniejącym systemem Finansowo-Księgowym

9.1.2 usługa wykonania Portali WWW wraz z systemem CMS prezentującego ogólne informacje o
MOSiR dla użytkowników sieci WWW;

9.1.3 usługa wykonania  i  wdrożenia  internetowego Portalu e-Usług (wizualnie  powiązanego ze
stroną  internetową MOSiR) pozwalającego przy użyciu  przeglądarki  internetowej  na realizację
procesów   biznesowych  Zamawiającego  w  tym:  sprawdzenie  dostępności  obiektów
Zamawiającego, podgląd kalendarzy zajęć oraz grafików, rezerwacja i zakup usług Zamawiającego
(on-line), płatności za  usługi,;

9.1.4 budowa  infrastruktury  telekomunikacyjnej  i  teleinformatycznej  (dla  potrzeb  ww.
usług/Systemów) łączącej obiekty Zamawiającego: CRS, HSA, KT, HSW;

9.1.5 dostawa  oprogramowania  i  urządzeń  (sterowniki  do  bramek  obrotowych,  sterowniki  do
bramek   uchylnych,  czytniki  kart)  pozwalających  na  kontrolę  ruchu osobowego  i  dostępu  do
obiektów  Zamawiającego:  CRS,  HSA,  KT  oraz  HSW,  dla  potrzeb  Systemu  SKiSB  przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury Kontroli Dostępu;

9.1.6 dostawa  oprogramowania  i  urządzeń  (brama typu  kołowrót,  urządzenia  typu  sprawdzarka
biletowa umieszczona w konstrukcji kołowrotu, urządzenia POS) pozwalających na kontrolę ruchu
osobowego i dostępu dla obiektu: Stadion Żużlowy (W69), dla potrzeb Systemu SKiSB -     wraz z
wykonaniem koniecznych instalacji teletechnicznych oraz niskonapięciowych systemów sterownia
przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji teletechnicznej;

9.1.7 dostawa infrastruktury sprzętowej składającej się z serwerów, urządzeń sieciowych, urządzeń
 UPS  oraz  stacji  roboczych  przystosowanej  do  sprawnej  obsługi  wszystkich  procesów
 biznesowych Zamawiającego realizowanych za pomocą dostarczonego Oprogramowania;

9.1.8 dostawa Oprogramowania Narzędziowego oraz Systemowego;
9.1.9 usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla Użytkowników Systemu;
9.1.10 usługa polegająca na zapewnieniu dla wdrożonego Systemu 36-miesięcznego okresu opieki

 autorskiej, wsparcia technicznego.
9.2 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach przedmiotu zamówienia wszelkie prawa

umożliwiające  Zamawiającemu  korzystanie  z  wdrożonego  Systemu  zgodnie  z  powszechnie
obowiązującym  prawem.  W  szczególności  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć
Zamawiającemu:

9.2.1 wszelkie  dokumenty  gwarancyjne  i  licencyjne  uprawniające  do  korzystania  z
Oprogramowania  wykorzystywanego we wdrożonym Systemie.

9.2.2 wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji Systemu, w tym Dokumentację
Powykonawczą  oraz  eksploatacyjną  Systemu,  w  tym  instrukcje  obsługi  przeznaczone  dla
użytkowników Systemu.

9.3 Szczegółowy  opis  Przedmiotu  Zamówienia  zostanie  przekazany  Wykonawcom
zakwalifikowanym  do  II  Etapu  postępowania,  o  którym  mowa  w  pkt  15  Ogłoszenia  wraz
zaproszeniem do składania ofert.

9.4 Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  udzielił  36  miesięcy  gwarancji  na  Przedmiot
Zamówienia.  Sposób  postępowania  związany  z  gwarancją  oraz  karami  umownymi  zostanie
uregulowany  w  umowie,  której  wzór  będzie  załączony  do  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia przesłanej zakwalifikowanym Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

9.5   Zadanie to prowadzone jest w częściach.

10.   Rodzaj zamówienia: usługi, kategoria usług: usługi komputerowe i usługi z nimi związane.

11. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie

12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV:  72.26.30.00-1  - Usługi wdrażania oprogramowania,
CPV:  48.00.00.00     - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
CPV:  45.30.00.00     - Roboty budowlane ( w zakresie sieci),
CPV: 30211000-1      - Komputery wysokowydajne
CPV: 31154000-0      - Bezprzestojowe źródła energii.
CPV: 32420000-3      - Urządzenia sieciowe
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CPV: 48610000-7      - Systemy baz danych
CPV: 72265000-0      - Usługi konfiguracji oprogramowania
CPV: 72268000-1      - Usługi dostaw oprogramowania
CPV: 72212000-4      - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
CPV: 79632000-3      - Szkolenia pracowników

13.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

13.1 uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy
prawa   nakładają  obowiązek  ich  posiadania –  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się
Wykonawcy  spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia
 –  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 16.1.3 Ogłoszenia;

13.2 wiedza  i  doświadczenie –  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy
spełniający  warunki  zawarte  w art.  22 ust.  1  pkt  2  ustawy pzp oraz  spełniający  szczegółowe
warunki udziału w postępowaniu:

13.2.1 posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  potwierdzone  dowodami  że  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie co najmniej:

1) jednego  zamówienia polegającego  na  usłudze  zaprojektowania,  wykonania  i wdrożenia
dedykowanego systemu informatycznego obejmującego łącznie:

a. przeprowadzenie analizy wymagań, 
b. implementację oprogramowania wg uzgodnionego z Zamawiającym projektu; 
c. instalację i parametryzację wykonanego dedykowanego Systemu,
d. wdrożenie Systemu, w tym przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego

obsługi   i administrowania, 
o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto,

2) jednego  zamówienia polegającego  na  dostawie  i  uruchomieniu  systemu  bezpieczeństwa
obejmującego montaż i uruchomienie systemu oraz urządzeń, w tym dostawa min. 10 kamer IP, 

3) dwóch  zamówień polegających  na  dostawie  i  usłudze  uruchomienia  urządzeń
teleinformatycznych, obejmujących łącznie dla każdego z zamówień dostawę oraz instalację w
tym:

a. co  najmniej  3 serwerów  wraz  z  instalacją  i  konfiguracją  Serwerowych  Systemów
Operacyjnych (SSO),

b. 1 sztuki macierzy dyskowej,
c. wraz ze świadczeniem usług opieki serwisowej,

o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto każde,
4) jednego  zamówienia polegającego  na  usłudze  wykonania  dokumentacji  projektowej  w

branżach: 
- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, 
-  telekomunikacyjnej,  kontroli  dostępu  (KD),  telewizji  dozorowej  (CCTV)  o  wartości  nie

  mniejszej niż 20 000,00 złotych brutto, 
13.2.2 posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

1) dwóch  robót budowlanych  polegających  na  budowie  lub  rozbudowie  minimum  0,75  km
kanalizacji teletechnicznej;

2) dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie minimum 0,75 km sieci
światłowodowej;
wraz z podaniem rodzaju i  wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów  
wydanych przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że zostały wykonane w sposób  
należyty  oraz  wskazującymi,  że  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  
prawidłowo ukończone.
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Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia
 –  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach  

wyszczególnionych w pkt 16.1.3,.16.1.12, 16.1.13 oraz 16.1.17 Ogłoszenia;
13.3 potencjał techniczny – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający

warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.
 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia
 –  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach
 wyszczególnionych w pkt 16.1.3 oraz 16.1.17 Ogłoszenia;

13.4 osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia -  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się
Wykonawcy spełniający  warunki  zawarte  w art.  22  ust.  1  pkt  3  ustawy pzp  oraz  spełniający
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

13.4.1 dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  które  będą  uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity z późn. zm.)
do:

1) projektowania  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych bez  ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych, która  brała udział w realizacji przynajmniej jednego zamówienia w roli projektanta
branży elektrycznej - co najmniej 1 osoba.

2) projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w zakresie telekomunikacji radiowej, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących  przepisów  w  zakresie telekomunikacji  przewodowej  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą  oraz  w  zakresie  telekomunikacji  radiowej,  która  brała  udział  w  realizacji
przynajmniej jednego  zamówienia, w roli projektanta instalacji teletechnicznych   co najmniej 1
osoba.

3)   kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i
urządzeń  elektrycznych  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im ważne  uprawnienia  budowlane,
które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych - co najmniej 1 osoba;

4)   do kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności  telekomunikacyjnej  bez  ograniczeń  w
zakresie  telekomunikacji  przewodowej  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  oraz  w  zakresie
telekomunikacji  radiowej,  lub  odpowiadające  im ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały
wydane na podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w zakresie telekomunikacji radiowej.

13.4.2   Dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  które  będą  uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia:

5) co najmniej 1 osobą spełniającą łącznie następujące wymagania: posiadającymi wykształcenie
wyższe techniczne oraz wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji i obsługi urządzeń sieciowych;

6) co najmniej 1 osobą spełniającą łącznie następujące wymagania: posiadającymi wykształcenie
wyższe  techniczne,  oraz  wiedzę z  zakresu  budowy,  konfiguracji  i  wirtualizacji  serwerów oraz
macierzy dyskowych,

7) co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie
przy projektowaniu systemów bazodanowych,

8) co  najmniej  1  osobą  posiadającą  doświadczenie  w  zakresie  doradztwa  w  tworzeniu
architektury  systemów  informatycznych,  która  brała  udział  w  realizacji  przynajmniej  dwóch
projektów w roli architekta systemów informatycznych;

9) co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zakresie wdrażania portali internetowych,
która brała udział w realizacji przynajmniej dwóch portali internetowych,

10) co  najmniej  1  osobą  (grafikiem  komputerowym),  posiadającą  doświadczenie  w  zakresie 
opracowania  projektów  szaty  graficznej  portali  internetowych,  która  brała  udział  w  realizacji
przynajmniej 2 wdrożeń portali internetowych.

11) co  najmniej  2  osobami,  które  będą  pełnić  funkcję  kierownika  projektu  (wg   metodyki
PRINCE2, PMI lub równoważnych) posiadającymi doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
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projektu  o  wartości  projektu  co  najmniej  1.000.000,00  złotych  brutto (słownie:  jeden  milion
złotych). 

Uwaga:
Przez równoważne metodyki zarządzania projektami Zamawiający rozumie metodyki obejmujące
opisany  zbiór  czynności  wykonywanych  w celu  osiągnięcia  wyznaczonych  celów głównych  i
pośrednich  w  skończonym  czasie  i  budżecie  obejmujących  co  najmniej:  etapy  planowania,
harmonogramowania, realizacji i kontroli realizacji. 
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia
–  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt 16.1.3, 16.1.14, 16.1.15 i 16.1.17 Ogłoszenia;

13.5. sytuacja ekonomiczna i finansowa   – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
spełniający  warunki  zawarte  w art.  22 ust.  1  pkt  4  ustawy pzp.  oraz  spełniający szczegółowe
warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę,
co najmniej  1.000.000,00 złotych.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia
–  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt 16.1.3 oraz 16.1.16 Ogłoszenia.

13.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia  lub  inne  dokumenty  określające  zakres  dostępnych  Wykonawcy  zasobów  innego
podmiotu,  sposób wykorzystania  zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu
zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres
udziału  innego  podmiotu  w wykonywaniu  zamówienia  (zgodnie  z  pkt.    16.1.17  Ogłoszenia       –  
ORYGINAŁ). 

13.7. Wykonawca,  który  nie  wykaże,  iż  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w pkt  13  Ogłoszenia
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

UWAGA!
Zamawiający dopuszcza łączenie kwalifikacji i uprawnień w pkt 13.4.1 ppkt od 1 do 4 oraz 13.4.2.
ppkt od 1 do 10 Ogłoszenia,   
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę doświadczenia Kierownika projektu - pkt.
13.4.2.11) Ogłoszenia z innymi wymaganiami, określonymi w punktach 13.4.1 ppkt od 1 do 4 oraz
13.4.2. ppkt od 1 do 10 Ogłoszenia.

14. Warunki  niepodlegania  wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu
dokonywania oceny braku podstaw do wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 
i 2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp. 
Ocena  braku  podstaw  do  wykluczenia  zostanie  dokonana  zgodnie  z  formułą  „spełnia  –  nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
pkt 16.1.4) - 16.1.11) Ogłoszenia.

15. Znaczenie  warunków wyboru wykonawców,  którzy  zostaną zaproszeni  do  udziału  w
postępowaniu:

15.1 dokonując  oceny  złożonych  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,
Zamawiający  oprócz  postawionych  warunków  podmiotowych  określonych  w  pkt  13
Ogłoszenia ocenianych  wg.  formuły  spełnia  –  nie  spełnia,  które  muszą  spełnić  wykonawcy,
zastosuje następujące mierniki kwalifikacji do drugiego etapu postępowania – zaproszenia do
składania ofert:

15.1.1 wykonawca musi wykazać,  iż w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  –  w  tym  okresie  zrealizował  dostawy  i  usługi  opisane  w  punkcie  13.2.1 Ogłoszenia
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przedstawiając wykaz zrealizowanych dostaw i usług w formie tabeli oraz dokumenty, o których
mowa w punkcie 16.1.12 Ogłoszenia,

1) za każde     dodatkowe   zadanie  opisane w punkcie  13.2.1.1) Ogłoszenia,  a  wymienione w
wykazie  dostaw  i  usług, stanowiącym  załącznik  nr  6A  do  ogłoszenia,  potwierdzone
dokumentami, o których mowa w punkcie 16.1.12 Ogłoszenia, Wykonawca otrzyma –  3 punkty
(łącznie nie więcej niż 15 punktów);

2) za  każde  dodatkowe zadanie  opisane  w  punktach  13.2.1.2)  –  13.2.1.4) Ogłoszenia,  a
wymienione  w  wykazie  dostaw  i  usług  stanowiącym  załącznik  nr  6A  do  ogłoszenia,
potwierdzone dokumentami, o których mowa w punkcie 16.1.12 Ogłoszenia, Wykonawca otrzyma
–  1  punkt  (razem  nie  więcej  niż  15  punktów),  z  zastrzeżeniem,  iż  za  zadania  opisane  w
poszczególnych punktach tj. 13.2.1.2), 13.2.1.3) i 13.2.1.4) Wykonawca otrzyma nie więcej niż 5
punktów za każde zadanie.    

UWAGA!
Wykonawca,  aby  uzyskać  dodatkowe  punkty,  o  których  mowa  w  pkt  15.1.1.1)  i  15.1.1.2)  
Ogłoszenia musi wykazać zadania inne niż wymienione w załączniku nr 6 do Ogłoszenia. Wykaz
dodatkowych  punktowanych  zadań należy  umieścić  w  załączniku  nr  6A do  Ogłoszenia.  
Wykaz ten będzie miernikiem punktacji do dalszego etapu postępowania, czyli do uzyskania 
zaproszenia  do  składania  ofert  przez  Wykonawców,  którzy  uzyskają  najwyższą  liczbę  
punktów za doświadczenie określone w pkt 15 ogłoszenia a wykazane w załączniku nr 6A.

16. Dokumenty i oświadczenia:
16.1 Dokumenty  i  oświadczenia  niezbędne  do  przeprowadzenia  postępowania,  wymagane  od

Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:
16.1.1 wypełniony formularz wniosku wg załącznika Nr 1 do Ogłoszenia;
16.1.2 oświadczenie,  że  Wykonawca  wykona  zamówienie  własnymi  siłami  lub  określi  część

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do Ogłoszenia; 
16.1.3 wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy

pzp wg załącznika Nr 3 do Ogłoszenia;
16.1.4 wypełnione  i  podpisane  oświadczenie  Wykonawcy,  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do Ogłoszenia;
16.1.5 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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 pzp, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku;

16.1.6 aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,  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 wniosku;

16.1.7 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 wniosku; 

16.1.8 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 – 8 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosku;

16.1.9 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosku;

16.1.10 aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego w zakresie  określonym w art.  24  ust.  1  
pkt  10  -  11  ustawy  pzp,  wystawiona  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania wniosku;
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16.1.11 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16  lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do Ogłoszenia;

16.1.12 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i  podmiotów, na rzecz
których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  wg  załącznika nr  6  i  załącznika  nr  6A do
Ogłoszenia,  wraz  z  dowodami wydanymi  przez  podmiot  na  rzecz  którego  zostały  wykonane,
określającymi  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie  -   na  potwierdzenie
spełnienia warunku określonego w punkcie 13.2.1. Ogłoszenia - w przypadku załącznika nr 6.
oraz  Natomiast  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  określonego  w  punkcie  15.1.1
Ogłoszenia -  załącznika nr 6A ;

16.1.13 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 wg załącznika nr 7 do SIWZ wraz z
dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określającymi czy roboty
te  zostały  wykonane  w sposób  należyty  oraz  wskazującymi,  czy zostały  wykonane  zgodnie  z
zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończone, z  zastrzeżeniem  pkt  16.13.  -  16.14
Ogłoszenia -  na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 13.2.2. Ogłoszenia;

16.1.14 wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 8 do Ogłoszenia - na
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 13.4.1. i 13.4.2.Ogłoszenia; 

16.1.15 oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają
wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień  wg
załącznika nr 9 do Ogłoszenia - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie
13.4.1. Ogłoszenia;

16.1.16 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej   wysokość
posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  wystawionej  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia - na potwierdzenie  spełnienia  warunku określonego
w punkcie 13.5. Ogłoszenia; 

16.1.17 pisemne  zobowiązanie  lub  inne  dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  13.6. Ogłoszenia,  o  ile
Wykonawca   polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp;

16.1.18 pełnomocnictwo  lub  inny  dokument  określający  zakres  umocowania  do  reprezentowania
Wykonawcy, o ile wniosek składa pełnomocnik Wykonawcy.
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.

16.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

16.2.1 pkt  16.1.5   i   16.1.9  Ogłoszenia składa  dokumenty  wystawione  w kraju,  w którym ma
siedzibę  lub  miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania wniosku;

16.2.2 pkt  16.1.6   i   16.1.7  Ogłoszenia  składa  dokumenty  wystawione  w kraju,  w którym ma
siedzibę  lub  miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,
składek  na   ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo,  że  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości
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wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosku;

16.2.3 pkt  16.1.8  i  16.1.10  Ogłoszenia  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub
administracyjnego  miejsca  zamieszkania  lub  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 oraz pkt 10 - 11 ustawy pzp. Dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosku.

16.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 16.2 Ogłoszenia,
zastępuje   się  je  dokumentem zawierającym oświadczenie,  w  którym określa  się  także  osoby
uprawnione  do   reprezentacji  Wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym albo   organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca  zamieszkania   osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, lub przed  notariuszem. 

16.4 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osoby,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  5-8  oraz  10  i  11  ustawy  pzp,  mają  miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  albo  administracyjnego  miejsca  zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11
ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosku,
z   tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego miejsca
 zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

16.5 Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których
mowa: w  pkt 13 Ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art.  26  
ust. 2b ustawy pzp,  a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa  
w pkt 16.1.4 - 16.1.10 Ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 16.2. - 16.4. Ogłoszenia;

16.6 Wymienione w pkt 16.1. – 16.5. Ogłoszenia dokumenty i oświadczenia muszą być załączone
do   wniosku.

16.7 Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  pzp  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  w
określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
16.1.3 – 16.1.17 Ogłoszenia lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane
dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia  w wyznaczonym terminie,  chyba  że  mimo ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlegać
będzie   odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie
dokumenty   i  oświadczenia  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  Wykonawcę  warunków
udziału  w  postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań   określonych przez Zamawiającego,  nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania  wniosków

16.8 Składane  dokumenty  muszą  być  przedstawione  w  formie  oryginału,  za  wyjątkiem
dokumentów  
o  których  mowa  w  pkt  16.1.4  –  16.1.10  i  16.1.12  -  16.1.16 Ogłoszenia,  które  mogą  być
przedstawione  w formie  kserokopii  poświadczonej  na  każdej  zapisanej  stronie  za  zgodność  z
oryginałem  przez   Wykonawcę  lub  upełnomocnionego  przedstawiciela  Wykonawcy,  z
zastrzeżeniem pkt. 16.9 Ogłoszenia.

16.9 Kopie  dokumentów  dotyczących  podmiotów,  o  których  mowa  w  pkt  16.5.  Ogłoszenia
poświadczają za zgodność z oryginałem te podmioty.

16.10 Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  przedstawiona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

16.11 W  przypadku dokumentów,  o  których  mowa  w pkt  16.1.4  –  16.1.10 i  16.1.12  -  16.1.16
Ogłoszenia   sporządzonych  w języku obcym, należy je  złożyć  wraz  z  tłumaczeniem na język
polski.
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16.12 Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 16.1.4 – 16.1.17 Ogłoszenia
podane   zostały  wartości  kwotowe wyrażone  w walutach  innych niż  złoty  polski  zostaną  one
przeliczone   wg Tabeli  A kursów średnich walut  obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia
zamieszczenia   ogłoszenia  o  zamówieniu  w  z  dnia  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu  w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

16.13 Dowodami, o których mowa w pkt 16.1.12 i 16.1.13 Ogłoszenia, są: 
16.13.1  poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych

 lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
 terminu składania wniosku;

16.13.2 w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o  obiektywnych  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  poświadczenia,  
o którym mowa w pkt 16.13.1. Ogłoszenia;

16.13.3 w  przypadku  zamówień  na  dostawy  lub  usługi  –  oświadczenie  Wykonawcy  –  jeżeli  
z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnych  charakterze  Wykonawca nie  jest  w stanie  uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt 16.13.1. Ogłoszenia. 
Uwaga: W postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wszczynanych  w  okresie  
od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r. Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w
pkt 16.13.1. Ogłoszenia może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw
lub   usług  oraz  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  ich
prawidłowe   ukończenie określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r.  w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w  jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

16.14 W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt 16.1.12 i 16.1.13 Ogłoszenia zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o
którym mowa w pkt 1 Ogłoszenia,  Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w pkt   16.13. Ogłoszenia.

16.15 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 16.1.12 i
16.1.13 Ogłoszenia  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  lub  gdy  z  poświadczenia  lub  innego
dokumentu  wynika,  że  zamówienia  nie  zostało  wykonane  lub  zostało  wykonane  nienależycie
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane,  dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane,  o przedłożenie  dodatkowych
informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu.

16.16 Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt  16.1. – 16.17. Ogłoszenia musi
wynikać jednoznacznie,  iż  postawione  przez  Zamawiającego  warunki  i  wymagania  zostały
spełnione. 

17. Wniosek kilku Wykonawców (współpartnerów):
   Wniosek przedstawiony przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w 
   skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiony jako jeden wniosek, od jednego 
   podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1)    współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika
(lidera)  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  lub  do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z wnioskiem;

2) każdy ze współpartnerów  oddzielnie  musi  złożyć dokumenty wymienione w
pkt 16.1.4 – 16.1.11 Ogłoszenia;

3) dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  16.1.3,  16.1.12  –  16.1.17  Ogłoszenia
powinny potwierdzać  wspólne (łączne)  spełnienie przez współpartnerów wymagań i warunków
udziału w postępowaniu –dokumenty przedstawia jeden lub kilku współpartnerów;

4) każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem
kopie dokumentów jego dotyczących!!!;

5) wniosek  musi  być  podpisany  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywał
wszystkich współpartnerów;

Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
6) wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane  będą  wyłącznie  z

pełnomocnikiem (liderem);
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7) wypełniając formularz wniosku (załącznik Nr 1  do Ogłoszenia), jak również
inne dokumenty powołujące się  na „Wykonawcę” w miejscu np.  „nazwa i  adres Wykonawcy”
należy wpisać dane dotyczące  wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub
jednego ze współpartnerów;

18. Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert – 5;
18.1 Jeżeli  liczba  wykonawców,  którzy  spełnią  minimalne  warunki  udziału  w  postępowaniu,

określone w punkcie  13.2. Ogłoszenia  będzie  większa niż  liczba określona w ogłoszeniu  tj.  5
wykonawców, Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższą
liczbę punktów za doświadczenie. 

18.2 Jeżeli  liczba  wykonawców,  którzy  spełnią  warunki  w  postępowaniu  będzie  mniejsza  niż
liczba określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, 

którzy
spełnią te warunki.

18.3 W przypadku,  gdy  po dokonaniu  oceny  w sposób  określony wyżej,  na ostatnim miejscu
kwalifikującym Wykonawców do dalszego udziału  w postępowaniu  znajdzie  się  więcej  niż  1
Wykonawca, do składania ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy znajdą się na tym
miejscu.

19.    Miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra. 

20. Termin (okres) realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.06.2014 r.

21. Wadium: jest wymagane w kwocie 45.000,00 zł. od Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni
do  złożenia ofert.

22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  Wykonawca  przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie;

23. Pracownik uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
   - w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Dudzińska – pokój nr 06 w siedzibie  Zamawiającego
   w godzinach urzędowania, 

24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
24.1    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego

i  Wykonawców  wymagają  formy  pisemnej  –  złożenia  oryginału  pisma  lub  dokumentów  
w formie określonej w pkt 16.8. oraz 16.1.18 Ogłoszenia.

24.2 Dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  24.1)  Ogłoszenia  za  pomocą  faksu,  pod
warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie, o której mowa w pkt 24.1) Ogłoszenia.

24.3 Zgodnie  z  art.  27  ust.  2  ustawy  pzp  Zamawiający  i  Wykonawca  są  zobowiązani  do
potwierdzenia  na  żądanie  drugiej  strony  faktu  otrzymania  za  pomocą  faksu  dokumentów,  
o których mowa w pkt. 24.1) Ogłoszenia.

24.4 W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający
uzna,  iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i  godzinie  ich nadania (zgodnie  
z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego).

24.5 W przypadku błędnie  podanego nr telefonu,  faksu  lub  braku komunikacji  z  Wykonawcą,
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  nie  otrzymania  informacji  związanych  
z postępowaniem;

24.6 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie oraz drogą
elektroniczną;

25.    Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

26. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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27. Termin związania: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

28. Miejsce i termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału   
   w postępowaniu należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat, pokój nr 05 - w terminie

      do dnia 2013-06-10 do godz.10.00.

29. Wniosek winien być złożony w zaklejonej kopercie opisanej: Wniosek o dopuszczenie do
udziału  w przetargu  ograniczonym  na  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców w
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.

Na  zewnętrznej  stronie  koperty  należy  umieścić  nazwę  i  dokładny  adres  wraz  z  numerami
telefonów i faksu Wykonawcy, a także liczbę stron znajdujących się w opakowaniu.

30. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena 100%

31.   Zamówienie uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w
   ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

32. Umowa ramowa: nie dotyczy.

33.   Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu /programu ze środków Unii
Europejskiej:  Zamówienie  jest  finansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 1.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013

34.   Zamówienie zastrzeżone: nie dotyczy.

35.   Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie dotyczy.

36.   Rodzaj procedury: ograniczona.

37. Szacunkowa wartość bez VAT: 2.832.035,00 złotych 

38.   Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie dotyczy.

39.   Język, w którym można sporządzać oferty: język polski.

40.   Zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie dotyczy.

41.   Procedury odwoławcze: Organem odpowiedzialnym jest Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul.
  Postępu  17a,  PL  –  02-676  Warszawa,  tel.  +48  22  4587840,  Fax  +48  22  4587800,  e-mail:
  odwolania@uzp.gov.pl , adres internetowy: www.uzp.gov.pl.

42.   Źródło,  gdzie  można  uzyskać  informacje  na  temat  składania  odwołań:  Krajowa  Izba
  Odwoławcza ,  ul. Postępu 17a,  PL- 02-676 Warszawa, tel.+48 224587840,  faks +48 224587800,
  E-  mail: odwolania@uzp.gov.pl, adres  internetowy (URL):  www.uzp.gov.pl

43.   Wybór najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

44.   Zamawiający  nie  ogranicza  możliwości  ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne  tylko  dla
  Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

45.   Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

46.   Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji Wspólnot
  Europejskich drogą elektroniczną w dniu 10.05.2013r.

           Dyrektor 
       Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                     Robert Jagiełowicz 
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ZAŁACZNIK NR 1 

FORMULARZ WNIOSKU 
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Zielona Góra – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sulechowska 41; 65-022 Zielona Góra
tel. (+48) 68 412 50 01, faks (+48) 68 412 50 09
NIP: 929 011 78 43, REGON: 000986923

  
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie  przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla
mieszkańców  w  Miejskim  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Zielonej  Górze”  niniejszym  składamy
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego wniosek*:

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

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

adres ..........................................................................................................................................................

tel. ....................................................................fax .........................................................................

REGON ........................................................    NIP .......................................................................

województwo ………………………………….

upełnomocniony przedstawiciel

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

Korespondencję należy kierować na adres**: 

Wykonawca

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej
do kontaktów

Adres
Nr telefonu

Nr faksu
Regon, nip

upełnomocniony
przedstawiciel

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich
 Wykonawców

**wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika (lidera)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem wraz z wprowadzonymi do niego zmianami  
(w przypadku wprowadzenia  ich  przez  Zamawiającego),  nie  wnosimy do niego zastrzeżeń  oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania wniosku. 

2. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w Ogłoszeniu.
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3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od dnia podpisania umowy do
31.06.2014 r.

4. Jako  zasadnicze  załączniki  będące  integralną  częścią  niniejszego  wniosku,  a  wynikające  z
Ogłoszenia załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg
załącznika Nr 3 do SIWZ;

3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ;

4) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  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  pzp,  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku;

5) aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  
że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem podatków lub  zaświadczenie,  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 wniosku;

6) 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 wniosku; 

7) aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  
pkt 4 – 8 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosku;

8) aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  
pkt  9  ustawy  pzp,  wystawiona  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu  składania
wniosku;

9) aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  
pkt 10 - 11 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosku;

10) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do Ogłoszenia;

11) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie,  wraz  z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na rzecz
których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  wg  załącznika nr  6  i  załącznika  nr  6A  do
Ogłoszenia,  wraz  z  dowodami wydanymi  przez  podmiot  na  rzecz  którego  zostały  wykonane,
określającymi czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie -  na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w punkcie 13.2.1. Ogłoszenia - w przypadku załącznika nr 6. Natomiast
na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 15.1.1 Ogłoszenia - załącznika nr
6A;

12) 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 wg  załącznika nr 7  do Ogłoszenia
wraz z dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określającymi czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 16.13. - 16.14 Ogłoszenia
-  na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 13.2.2. Ogłoszenia;
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13) wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług,  kontrolę jakości  lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg  załącznika nr 8  do Ogłoszenia - na
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 13.4.1. i 13.4.2.Ogłoszenia; 

14) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 9
do  Ogłoszenia  - na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  określonego  w  punkcie  13.4.1.
Ogłoszenia;

15) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej   wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia -  na potwierdzenie   spełnienia   warunku określonego w
punkcie 13.5. Ogłoszenia; 

16) pisemne  zobowiązanie  lub  inne  dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  13.6.  Ogłoszenia,  o  ile
Wykonawca   polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach  określonych w art.  26 ust.  2b
ustawy pzp;

17) pełnomocnictwo  lub  inny  dokument  określający  zakres  umocowania  do  reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

18) …………………………………………………………………………

Wniosek sporządzono dnia ..........................

..............................................................................
          Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 2

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”

ja/my (imię nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

reprezentując firmę (nazwa firmy)

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

jako  pełnomocny  przedstawiciel  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  oświadczam/my,  że  wykonamy

zamówienie  w pełni  siłami własnymi /  wykonamy zamówienie  z udziałem  podwykonawców,  którym

powierzymy realizację zamówienia w zakresie*:

1. ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................., 

2. ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................., 

3. ....................................................................................................................................................

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

dnia ................................

..............................................................................
          Wykonawca 

    lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 3

O Ś W I A D C Z E N I E
O  S P E Ł N I A N I U  WA R U N K Ó W

art. 22 ust. 1  pkt 1 - 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.).

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”

ja/my (imię nazwisko) …..

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………............................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)

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

…………………………………………………………………………………………………………………

……......……………………………………………………………………………………………………….

………….......……….…………………………………………………………………………………………

jako  pełnomocny  przedstawiciel  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  oświadczam/  my,  że  

spełniam/ my warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia ....................................

..............................................................................
                 Wykonawca 

   lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 4

O Ś W I A D C Z E N I E
O  B R A K U  P O D S TAW D O  W Y K L U C Z E N I A

na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.).

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”

ja/my (imię nazwisko) 

…………………………………………………………………………………….......................................  ....

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………..

jako  pełnomocny  przedstawiciel  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  oświadczam/  my,  że  

nie podlegam/my wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 -

tekst jednolity z późn. zm.).

dnia ....................................

..............................................................................
                 Wykonawca 

     lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5

I N F O R M A C J A

składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.).

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”

ja/my (imię nazwisko)

……………………………………………………………………………………............................................

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)

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

…………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………..

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że nie należę/my do

grupy  kapitałowej1 w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29

stycznia  2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2010 r.  Nr 113,  poz.  759  -  tekst  jednolity  

z późn. zm.). 

dnia ..............................

..............................................................................
          Wykonawca 

lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

1  Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) jest
mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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ZAŁĄCZNIK Nr 6

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze” przedstawiam/ my:

WYKAZ USŁUG I DOSTAW

 w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływam terminu składania wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
usługi te zostały wykonane należycie  - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 13.2.1
Ogłoszenia

Lp.
Zakres (przedmiot), wartość

zamówienia2(brutto) 

Okres
realizacji 
OD-DO 

DD-MM-RRR

Nazwa, adres 
i telefon podmiotu,
na rzecz którego
zostały wykonane

Uwagi3

…………………….. dnia ...............................

. .............................................................................
                    Wykonawca 

     lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

2 Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 13.2.1. Ogłoszenia.
3 W przypadku,  gdy  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu  podmiotów lub  osób  trzecich,  należy  wpisać  „zobowiązanie  do
współpracy z osobą/podmiotem” i  jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 A

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze” przedstawiam/ my:

WYKAZ DODATKOWYCH (PUNKTOWANYCH) USŁUG I DOSTAW

 w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływam terminu składania wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
usługi  te  zostały  wykonane należycie  -  na potwierdzenie  spełnienia  warunków określonych w punkcie
15.1.1. Ogłoszenia

Lp.
Zakres (przedmiot), wartość

zamówienia4(brutto) 

Okres
realizacji 
OD-DO 

DD-MM-RRR

Nazwa, adres 
i telefon podmiotu,
na rzecz którego
zostały wykonane

Uwagi

………………………….. dnia ...............................

. .............................................................................
                   Wykonawca 

     lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 7

4 Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 15.1.1. Ogłoszenia.
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Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze” przedstawiam/ my:

W Y K A Z  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H

wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  wniosku,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz dowody  5   wydane przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określające czy roboty te
zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujące,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

Lp
.

Rodzaj (przedmiot) zamówienia6 
Wartość

zamówienia

Okres (data)
wykonania
OD-DO 

DD-MM-RRR

Miejsce
wykonania
przedmiotu
zamówienia

Uwagi7

........................................... dnia ....................

                             ................................................................................                              
                                 Wykonawca 

  lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

5 Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 16.13 - 16.14 Ogłoszenia;
6 Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 13.2.2. Ogłoszenia;
7 W przypadku,  gdy  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu  podmiotów lub  osób  trzecich  należy  wpisać  „zobowiązanie  do
współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 13.6. Ogłoszenia.
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ZAŁĄCZNIK Nr 8

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze” przedstawiam/ my:

W Y K A Z  O S Ó B

które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Lp. Nazwisko i imię

Rodzaj wykształcenia

Opis posiadanych
Kwalifikacji i doświadczenia 8 

Funkcja (rola)
w realizacji
zamówienia

Podstawa
dysponowania, o

której mowa w pkt
13.6. Ogłoszenia 9

 ........................................... dnia .....................

                    .................................................................................
            Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

8 Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, potwierdzający wymagania postawione w pkt 13.4.1. Ogłoszenia
9 W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy
wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci)
należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 13.6.
Ogłoszenia.
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ZAŁĄCZNIK Nr 9

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  ograniczonego  na  realizację  zadania  pt.  ,,Utworzenie  systemu  e-usług  dla  mieszkańców

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze” 

ja/my (imię nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………....................................

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

reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………...

……………….

………………………………………………………………………………………………......

jako  pełnomocny  przedstawiciel  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  oświadczam/  my,  że  wskazane  

w  formularzu  wg  załącznika  nr  7  do  Ogłoszenia  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu

zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w pkt 13.4.1. Ogłoszenia.  

........................................... dnia .....................

                    .................................................................................
                 Wykonawca 

    lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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