Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Kraków, 15 marca 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę którego przedmiotem jest:

OKRESOWE PIĘCIOLETNIE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH
W OBIEKCIE BIPROSTAL

ZATWIERDZAM

Zawartość:
SIWZ liczy 12 stron, oraz 6 załączników.
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1.

2.
3.
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1.
2.
3.

III.

Zamawiający: Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa.
Adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.
NIP: 6770047064.
Strona internetowa: www.biprostal.pl
Miejsce publikacji www.biprostal.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania lecz nie podlega trybowi PZP.
Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową.
KOMISJA dopuszcza unieważnienie zamówienia bez podania przyczyny i do swobodnego wyboru
najkorzystniejszych ofert .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowe pięcioletnie kontrole stanu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiekcie Biprostal CZĘŚĆ NISKA. Przedmiotowe zamówienie
obejmują kontrolę wszystkich obwodów lamp, gniazd, WLZ-ów, instalacji piorunochronnej zainstalowanych w
budynku Biprostal część niska w Krakowie.
Instalacja odgromowa - 4 punkty zacisku kontrolnego uziomu otokowego ; 4 zwody poziome
Gniazd ogólnych oraz data – ok. 3200 sztuk
Lamp - ok: 300 sztuk
Obwodów – ok. 1300 sztuk
Urządzenia: silniki, rozdzielnie, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, wentylatory, bojlery wodne – ok. 200 sztuk
Wykonawca winien wykonać pomiary pętli zwarcia i ciągłości przewodów ochronnych i przedstawić protokół z
kontroli 5-cio letniej dla budynku niskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu harmonogram prac.
Harmonogram ten musi być zatwierdzony przez Zamawiającego
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz zakres i częstotliwości prac objętych zamówieniem
przedstawia załącznik nr 1 _ charakterystyka BUDYNKU do niniejszej SIWZ.
Zgodnie z wymogami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623)
okresowej kontroli raz na 5 lat podlega badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz
uziemień instalacji i aparatów obejmującej:
wewnętrzne linie zasilające,
-obwody administracyjne korytarzy, klatek schodowych, piwnic,
-instalacje elektryczne w lokalach i biurach.
-urządzenia piorunochronne.
Przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach, polegające na badaniu instalacji elektrycznej
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – całego obiektu łącznie z lokalami najemców.
Wzór protokołu kontroli okresowej stanu technicznego instalacji i urządzeń elektroenergetycznych musi być
zgodnych z wymaganiami Polskiej Normy.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od daty podpisania umowy do 22.04 2016 r.
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V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
V. 1.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1)

posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

4)

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że
dysponuje lub będzie dysponować: • co najmniej dwoma osobami posiadającą uprawnienia elektryczne w
grupie kwalifikacyjnej D • co najmniej dwoma osobami posiadającą uprawnienia elektryczne w grupie
kwalifikacyjnej E w zakresie badań i pomiarów.

5)

sytuacji ekonomicznej i finansowej

6)

którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy)
wykonali co najmniej 2 zamówienia w zakresie i wartości zamówienia zbliżonymi do objętych niniejszym
zamówieniem. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał, a w przypadku usług okresowych lub
ciągłych jest w trakcie realizacji co najmniej 2 zamówienia, każde na kwotę minimum: 15 000,00 zł brutto,
każde polegające na usłudze polegającej na wykonywaniu pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Ocenę
spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty wykazu i dowodów, metodą spełnia/nie spełnia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły
spełnia, w oparciu o dostarczone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
VI.

/

nie

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.

1.

2.
3.
4.
5.

VII.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną, przy czym oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać
złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt IX. SIWZ.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie formalnym i merytorycznym jest p. Tomasz Setner,
e-mail: tomasz.setner@biprostal.pl; 012 29 34 445
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1.
VIII.

spełnia

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.
2.

3.

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert.
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IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1.

2.

3.

Wymagania ogólne:
1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i
winien skalkulować cenę odpowiednio dla całości zamówienia.
1.2 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę
według treści postanowień niniejszej SIWZ.
1.3 Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji
wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.
1.4 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem
odręcznym.
1.5 Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i
załącznikach do SIWZ (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z
oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym
podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
1.5.1
osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;
1.5.2
osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
1.5.3
osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa
powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi
być dołączone do oferty;
1.5.4
w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a)
udzielone przez pozostałych uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę;
1.5.5
w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane,
zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
1.6 Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w
sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i
dołączył spis treści oferty.
1.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i
opatrzone datami ich dokonania.
1.8 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta powinna zawierać:
2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2. Oświadczenia
i
dokumenty
składane
na
potwierdzenie
warunków
udziału
w postępowaniu o których mowa w pkt V SIWZ.
2.3. Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez
pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby upełnomocnione, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez
podmioty występujące wspólnie, czyli np. uczestników konsorcjum.
2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących 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 wykonywaniu zamówienia.
Opakowanie i oznakowanie oferty:
3.1. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego,
na adres , która będzie posiadać następujące oznaczenia:
„Oferta na OKRESOWE PIĘCIOLETNIE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH w obiekcie Biprostal
Nie otwierać przed dniem 22 marca 2016 r. godz. 12:30
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- oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
3.2. UWAGA: w przypadku dostarczania oferty przesyłką kurierską, powyższe oznaczenie musi znaleźć się
również na kopercie zewnętrznej.
4. Zmiana lub wycofanie oferty:
4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem
terminu składania ofert, z wyraźnym oznaczeniem „WYCOFANIE OFERTY” bądź „ZMIANA OFERTY” oraz
oznaczeniem sprawy umieszczonym na kopercie.
4.2. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.
XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.
2.

3.

4.
5.

XII.

Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.
Wykonawca winien obliczyć cenę oferty na formularzu oferty, w tym celu winien:
1) określić cenę netto badania w jednym punkcie pomiarowym obliczoną na podstawie KNR 403 poz.1205/6
/podając wysokość składników cenotwórczych/
2) obliczyć cenę brutto / z VAT/, badania w jednym punkcie pomiarowym
3) wyliczyć wartość netto OFERTY – poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto pomiaru w jednym punkcie
przez 3200 + 300 + 1300 + 200 = 5000 punktów pomiarowych.
Wykonanie kontroli okresowych instalacji elektrycznych, w ramach 5-cio letnich kontroli obiektów, wyliczyć wartość
BRUTTO oferty - poprzez doliczenie wartości podatku VAT do łącznej wartości netto Cena oferty musi być
skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
oraz wszelkie pozostałe koszty, np. koszty transportu, ubezpieczenia i inne. Wyklucza się możliwość roszczeń
wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną za całość przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany
pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu
stosownego aneksu do umowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.
XIII.

Oferty należy składać na recepcji klatki 1 budynek niski budynku Biprostal lub przesłać e-mailem na adres
tomasz.setner@biprostal.pl , ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, parter w terminie do dnia 22 marca 2016 r. do
godziny 12:00.
Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert jest nie jawne.

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIV.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
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XV.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1:
Załącznik nr 2:
Załącznik nr 3:
Załącznik nr 4:
Załącznik nr 5:
Załącznik nr 6:

CHAREKTERYSTYKA BUDYNKU
Formularz oferty;
Oświadczenie
Wykonawcy
dotyczące
spełnienia
warunków
udziału
w postępowaniu;
Oświadczenie
Wykonawcy
dotyczące
braku
podstaw
do
wykluczenia
z postępowania;
WYKAZ osób odpowiedzialnych
WYKAZ wykonanych usług
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Załącznik nr 1 do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Podstawowa charakterystyka zamówienia, to w szczególności:
2.1 Obiekt użyteczności publicznej: funkcje obiektu: biurowa,
administracyjna (pomieszczenia biurowe, techniczne, gospodarcze, itp.)

usługowa,

2.2 Wielkość budynku:
2.2.1 Powierzchnia zabudowy = 814,50 m2
2.2.2 Powierzchnia użytkowa budynku = 7456,60m2
2.2.3 Powierzchnia użytkowa budynku wielofunkcyjnego = 385,7 m2
2.2.4 Powierzchnia użytkowa garaży = 161,9 m2
2.2.5 Wysokość – 7 kondygnacji – 23,69 m
2.2.6 Kubatura brutto = 27615 m3
2.3 Zakres wyposażenia – klimatyzacja i wentylacja, elektryka i teletechnika,
instalacje c.o., sanitarne, p.poż., dźwigi osobowe i dźwig do potrzeb ekip
ratowniczych, systemy AV i BMS, wszelkie meble i urządzenia wbudowane i
montowane
na
stałe,
meble
i urządzenia ruchome będące integralną częścią poszczególnych instalacji i systemów
technologicznych objętych zamówieniem itp.,.
Zamówienie nie obejmuje elementów wyposażenia ruchomego, które nie są integralną
częścią poszczególnych instalacji i systemów objętych zamówieniem (kserokopiarki,
urządzenia wielofunkcyjne, serwer, itp.).

Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, TEL. +48 1229 34 422, FAX +48 1229 34 444,
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

WYKONAWCA
Nazwa (Firma) Wykonawcy
Adres siedziby
Adres do korespondencji
NIP
REGON
Telefon
Fax
e-mail
Osoba do kontaktów z Zamawiającym

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę w postępowaniu, którego przedmiotem
OKRESOWE PIĘCIOLETNIE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH w Biprostal S.A., składamy poniższą ofertę:
1) Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:
CENA NETTO INSTALACJA ODGROMOWA

……………………………………………PLN

CENA NETTO PUNKT POMIAROWY

……………………………………………PLN

Podatek VAT
CENA OFERTY BRUTTO
(cena oferty netto + podatek VAT)

…….%
……………………………………………PLN

słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………….
2) Oferujemy termin płatności wynoszący do 21 liczonych od doręczenia faktury odpowiednio dla wymagań określonych
w SIWZ.
3) Oświadczamy że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami
postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi postanowieniami umowy.
4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od daty jej
otwarcia.
Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, TEL. +48 1229 34 422, FAX +48 1229 34 444,
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5) Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ.
6) Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Oświadczamy, że powierzymy wykonanie zamówienia podwykonawcom w następujących częściach (wypełnić w
przypadku zamiaru zatrudnienia podwykonawców):
1. …………………………..
2. …………………………..
8) Oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart.

Miejscowość ............................. dnia .............................. 2011 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, TEL. +48 1229 34 422, FAX +48 1229 34 444,
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy
Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia OKRESOWE PIĘCIOLETNIE KONTROLE STANU
TECHNICZNEGO W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH w Biprostal Biprostal S.A. z
siedzibą w Krakowie, oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki,
dotyczące:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania .
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość ......................... dnia .............................. 2016 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, TEL. +48 1229 34 422, FAX +48 1229 34 444,
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy
Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

OŚWIADCZENIE1
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na OKRESOWE PIĘCIOLETNIE KONTROLE STANU
TECHNICZNEGO W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH Biprostal S.A. z siedzibą w
Krakowie, oświadczam, że na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze mnie
Wykonawcy z niniejszego postępowania o zmówienie.

Miejscowość ......................... dnia .............................. 2016 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższe oświadczenie podpisują
reprezentanci wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie lub ustanowiony przez nich Pełnomocnik.
1

Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, TEL. +48 1229 34 422, FAX +48 1229 34 444,
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Załącznik nr 5 do SIWZ

(Pieczęć Oferenta)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
NAZWA WYKONAWCY:…………………………………….
ADRES:………………………………………………..……….
Przedmiot postępowania: OKRESOWE PIĘCIOLETNIE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO W
ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKCIE BIPROSTAL
1.WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
Imię i

Szczegółowy zakres uprawnień

Nazwisko

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
………………………
Szczegółowy

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie do dysponowania
wskazaną osobą*

Kierownik robót
(odpowiedzialny za

zakres

uprawnień

……………………….……

………………………………………………………………….…..…..

kierowanie robotami
elektrycznymi)

……………………………………………..
(podać podstawę dysponowania osobą)

2. WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH WYMAGANE UPRAWNIENIA
Imię i
Nazwisko

Uprawnienia D, E

Termin ważności

Informacja o podstawie do dysponowania
wskazaną osobą*

Numer uprawnień D: ………....…….
Data ich wydania…………….…..
Uprawnienia w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym TAK/NIE*
w Grupie 1 minimum dla:

……………………………………………..
(podać podstawę dysponowania osobą)

Numer uprawnień E: ………....…….
Data ich wydania…………….…..
Uprawnienia w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym TAK/NIE*
w Grupie 1 minimum dla

……………………………………………..
(podać podstawę dysponowania osobą)

Numer uprawnień E: ………....…….
Data ich wydania…………….…..
Uprawnienia w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym TAK/NIE*
w Grupie 1 minimum dla
Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, TEL. +48 1229 34 422, FAX +48 1229 34 444,

……………………………………………..
(podać podstawę dysponowania osobą)
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Oświadczamy, że wyżej wskazane osoby posiadają uprawnienia. W przypadku wyboru mojej oferty uprawnienia te zostaną przedłożone
zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2016 r.
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

(Pieczęć Oferenta)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………….
ADRES:………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie OKRESOWE PIĘCIOLETNIE KONTROLE STANU
TECHNICZNEGO W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W
OBIEKCIE BIPROSTAL, oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert zrealizowaliśmy następujące USŁUGI:

L.p

Nazwa zleceniodawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość robót, za którą
Wykonawca był odpowiedzialny
[PLN]**

1

2

3

5

Nr dowodu
określającego, czy
roboty te zostały
wykonane i
(dzień/miesiąc/rok)
prawidłowo
ukończone
Okres realizacji

6

7

1

2

3

4

5

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2016 r.
………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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