
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.psychiatria.com 

 

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU 

PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W 

PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH 

W RYBNIKU 

Numer ogłoszenia: 256006 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku , ul. 

Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.com 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA 

PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W 

PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 

pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w 

Państowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na zasadach określonych w niniejszej 

specyfikacji oraz umowie. Przedmiot zamówienia obejmuje: pełnienie kompleksowego, wielobranżowego 

nadzoru inwestorskiego, nad realizacją projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w 

Państowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w zakresie technicznym, terminowym, 

finansowym i sprawozdawczym. Proces nadzoru realizacji musi być ukierunkowany na osiągnięcie 

określonych wskaźników wymienionych we wniosku o dofinansowanie.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.41.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

Page 1 of 9

2013-07-02http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=256006&rok=20...



II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 PLN 

(słownie: trzy tysiące złotych 00_100) dla oferty całkowitej. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed 

terminem składania ofert - zaksięgowana na rachunku Zamawiającego. 2. Formy wadium Wadium może 

być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Miejsce złożenia 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO 

S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352 Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna 

należy złożyć w kasie w siedzibie zamawiającego, ul. Gliwicka 33, pok. nr 9, czynnej w godz. 8.00 do 14.30 

(przerwa od 10.00 - 12.00) a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca 

wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający 

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 

leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 

ust 5 ustawy Pzp. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia 
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nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia 

nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz na podstawie dołączonego do oferty wykazu, w którym Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie, polegające na pełnieniu 

funkcji inżyniera projektu dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego nr 2. Społeczeństwo Informacyjne o 

wartości minimalnej 5.000.000,00 PLN brutto oraz co najmniej 1 zamówienie w ramach którego 

przygotował specyfikacje techniczne i użytkowe obejmujące swoim zakresem co najmniej: sieć 

komputerową, infrastrukturę bezpieczeństwa oraz centrum przetwarzania danych dla 

przedsięwzięcia inwestycyjnego o wartości minimalnej 5.000.000,00 PLN brutto oraz co najmniej 

1 zamówienie, polegające na świadczeniu usług doradczych w zakresie infrastruktury 

teleinformatycznej dla jednostki szpitalnej o wartości minimalnej wykonanych lub wykonywanych 

usług 50.000,00 PLN brutto, z podaniem rodzaju usług, wartości oraz daty i miejsca ich 

wykonania, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy 

załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia, na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia, na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz na podstawie dołączonego do oferty wykazu osób na załączniku nr 6 , które 

będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje: -co 

najmniej jedna osoba pełniąca funkcję Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - 

posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i nadzorowania robót w obiektach 

objętych ochrona konserwatorską z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu 
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Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich (..) 

(Dz.U.Nr 165 poz. 987), równocześnie posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

projektowania i kierowania, nadzorowania oraz kontrolowania budowy i robót w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej (uprawniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

związanymi z obiektem), stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i 

wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 

3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami),oraz-zgodniez ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 

42 z późniejszymi zmianami), a także z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2006 r. Nr 83, poz. 578) wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności, 

Osoba posiadająca powyższe uprawnienia przedstawi dodatkowo Zaświadczenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub opis co najmniej 2-letniej praktyki na budowie przy 

zabytkach nieruchomych. -co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bezograniczeń w specjalności 

telekomunikacyjnej, przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i 

urządzeń liniowych, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i 

wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 

3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami),oraz-zgodniez ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 

42 z późniejszymi zmianami), a także z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2006 r. Nr 83, poz. 578) wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności, -co 

najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stwierdzone decyzją wydaną przez organ 

samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 
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2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), oraz - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), a także z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z 

określonym w nim terminem ważności, -co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu 

zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 

2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), a także z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z 

określonym w nim terminem ważności, -co najmniej jedeną osobą, posiadającą certyfikat CCNP 

(CISCO Certified Network Professional) lub certyfikat CISCO wyższego poziomu lub inny 

równoważny certyfikat wydany przez innego producenta urządzeń sieciowych, która brała udział 

w przygotowaniu specyfikacji technicznej lub opisu przedmiotu zamówienia w związku z 

pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu, -co najmniej jedną osobą przeszkoloną w zakresie 

metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub PMP lub inne równoważne , która posiada 

doświadczenie w zarządzaniu projektem w związku z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia, na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej za zgodnośc z oryginałem 

opłaconej (dołączony dowód zapłaty) polisy, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co 

najmniej 100.000,00 PLN, Polisa OC musi być ważna i opłacana w okresie realizacji zamówienia, 

o następnie później również w okresie 6 miesiecy od zakończenia realizacji umowy. 
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo 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, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie;  

� 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;  

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
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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 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� 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 wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

Page 7 of 9

2013-07-02http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=256006&rok=20...



udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

� inne dokumenty  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1, załącznik nr 3 do SIWZ; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.psychiatria.com 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie 

Zamawiającego Budynek Admionistracji pokój 22. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2013 

godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego Budynek Admionistracji pokój 22. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

Page 8 of 9

2013-07-02http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=256006&rok=20...



nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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