
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOL|TEGO EUROPEJSKlEGO DOKUMENTU ZAMOWlENlA

częśó l: !nformacje dotyczące postępowani1o udzielenie zamówienia oraz instytucji- 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

lNFoRMAoJE NA TEMAT PosTĘPoWANlA o UDZlELENlE ZAMoWIENlA

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź:

Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół §horych
,,Hospicjum" w Gliwicach z siedzibą przy ul,

baszynsklego 29, 4Ą,101 Gliwice KRS nr 1B34

NlP 631 21 99 262

Jakiego zamowienia dotyczy niniejszy
dokument?

Odpowiedź:

Tytuł lub krotki opis udzielanego zamowienia4: wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych
wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa
Budynkbw 

-Hospicjum Miłosierdzia Bożego
przy ut. Daszynskiego 29 -31 w Gliwicach-
ETA,P l 

-służby komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektronńny serwis poŚwięcony jednolitemu

europejskiemu dokumentowi zamówienia.

w przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do

ub'reginia się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu, 
. ..^i_^._.,_ł,^r,Ą na iąva ząnl

w p*vpiox,j podmiotów i"r"*iJ;ą"y"h: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jak.o._zaproszente

do ubiegania się o zamowieniÓ, Ógi;i."ni" o zamówien'iu lub ogłoszenie oistnieniu systemu kwalifikowania,

lnformacje te należy skopiować z sekcji l pkt 1.1 stosownego ogłoszenia, W przypadku wspólnego zamówienia proszę

podac nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających, A
Zob, pkt l1.1,1 i l1.1,3 stosownego ogłoszenia. stowarzysz.nif fly{acińł .hcrych

,,Hosnlc"tI/1,11|ń c,;wic3 ch
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3/2018Numer referencyjny nadany sprawie pżez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający

Qezeli dotyczy)s:

Ł

Zob. pkt 11.1.'l stosownego ogłoszenia.

§towarzy§zeni9

,,HOsPlcJU

PREZE ARZĄDU
tur pąkoszlek. med..



Część Il: lnformacje dotyczące wykonawcy

ldentyf!kacja: Odpowiedź:

Nazwa: I]
Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podac inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

I1
t]

Adres pocztowy: I

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktówo:

Telefon:

Adres e-mail:

Ad res i nternetowy (ad res www) (7'ezel i dotyczy):

t]
t.]
t1
I1

lnformacje ogólne: Odpowiedź:

Czy
bądż

wykonawca jest mikroprzedsiębiorsWvem
małym lub średnim pzedsiębiorstwem7?

[lTak [] Nie

spełeeznvm-9@
enrenłenes€?
Jeżełi+ak,

3\M

0łr

@

[]Tak [] Nie

t1

t.]

A: luroRvlRcJE NA TEMATwyKoNAwcy

proszę povńórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, i|e jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i Średnich

przedsiębiorstw 1Oz.U. t_ 124 z20.5.2ÓO3, s. 36), Te informacje są wymagane wylącznie do celów §tatystycznych,

Mirroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia-mniej niż 10 osób iktórego rocznY obrót lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorsŃo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna

suma bilansowa nie przekracza ,l0 milionów EUR.
Ś;;Jń- ń;ositńiorst"a: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami {ry małYmi

przedsiębiorstwami ixtore iatńdniają mniej niż250 osób iktóryc-h roczny obrót nie przekracza 50 milionów

EUn lrO roczna suma bilansowa nie pzekracza 43 milionów EUR,

Zob, ogłoszenie o zamówieniu, pkt l11.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głóWnym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub

defaworyzowanych

';;i;#;l:j-,:};fl"



t]Tak I] Nie [] Nie dotyczy

wykenaweów lub pesiada równeważne

@

a)I. ..]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t.lt..1t..1t..]c)t ..]

d) []Tak [] Nie

e) []Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t..lt.]t..1t..1

J€żetiła*:

fragmentaeh niniejszei sekeji, w eekeji B i; w

niniejszej ezęśeii uzupelnió ezęśó V (w

e
@

łąee
ia

klasyfikaeję nadanąw urzędewym wykazie€;

kfy{ef,€+\Ma+łf,lka€F
'Jeżełi-+ie-

iąee

iś

skladek na ubezpieezenie spełeezne i pedatków

łe
€zło{ął€\Mski#P

lgłmie elektrenieznej; preszę wskazaó;

Rodzaj uczestnictwa:

[]Tak [] NieCzy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamowienia wspolnie z innymi
wykonawcami11?

Jeże!itak:

10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
11 zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki7blnt venture lub podobnego podmiotu Stowarzyszenie erfici Oł Ctlorych

,,u 0 s plc.,l uu'/,ł §l iwica ch
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a) Proszę wskazaó rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawcow
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa 9rupy
biorącej udział:

a): [.. ]

b): [ .. ]

c): [. . ..]

Części Odpowiedź:

W stesewnyeh przypadkaeh wskazanie ezęśei t]

B: lNFoRMACJE NA TEMAT PRZEDsTAWlclELl WYKoNAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(y) osob
(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania
ud ziele n ie z a mówie n i a :

Osoby upoważnione do reprezentowania, o iIe
istnieją:

Odpowiedź:

lmię i nazwisko,
wlazz datą i miejscem urodzenia, jeźeli są
Wyma9ane:

t.,.1
t....]

, Sta n owis ko l Działalący (-a) j a ko : t.]
Adres pocztowy: t]
Telefon: t...,.1

Adres e-mail: t..1
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
informacje dotyczące przedstawicielstwa (.jego

form, zakresu, celu itd,):

t]

C: lNroRuncJE NA TEMAT poLEGANlA NA ZDoLNoścl lNNycH poDMloTóW

Zależność od innych podmiotów: Odpowledź:

Czy wykonawca polega na zdolności innych
podmiotów w celu spełnienia kryteriow kwalifikacji
określonych ponizej w części lV oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad określonych
ponizejw częściV?

[]Tak [] Nie



D: |NFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚC|WYKONAWCA NlE POLEGA

Podwykonawstwo: Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zleció osobom trzecim
poówykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

[]Tak [] Nie
iezeli iaX i o ile jest to wiadome, proszę podac
wykaz proponowanych podwykonawców:

t.1

§iowarzyszen
,,HOsplcJ

PREZE
lek, med.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę,iakości: częśc lv, sekcja c, pkt 3 ,ffił,;:,lff:::y
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Część lll: Podstawy wykluczenia

A: Poosrnwy ZWIĄzANE z wyRoxnMl SKAzuJĄcyMl ZA pRzEsTĘpsTwo

Zgodnie z definicją zawartą w ań. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841ANSISW z dnia 24 pażdziernika 2008 r. w sPrawie

zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz,U. L 300 z 11.11.2008, s, 42).

Zgodnie z definicją zawańą w ań. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot EurOPejSkiCh i

uzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.,1997, s. 1) iw ań. 2 ust. 1 decyzji ramowej

Raciy 2003/568^/vsisw z dnia 22lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U, L 192 z
31 .i,2oo3, s.54), Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu ań. ,l Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspó|not Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.1 1 .1 995, s. 48).

Zgodniezdefinicjązawań,ąwań, li3decyzji ramowej Radyzdnia13czeruca2002r.wsprawiezwalczania
teiroryzmu (Dz,U. L 164 z22,6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podźeganie do popełnienia

przesiępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa W al1, 4 tejŻe

decyzji ramowej.
Zgodnie z definicją zawańąw ań. 1 dyrektywy 20O5/6OME Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 PaŻdziemika
zóos r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309z25.11 .2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawarląw arl. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20'1 1/36/UE z dnia 5 kWietnia 201 1 r.

w sprawie zapobiegania ńandlowi luOZmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decYzję

ramową Rady 2002l629,^^/SiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

15

'19 Proszę poMórzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
20 Proszę poMórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pi:i|:,:

yjaciół [591yg6
l,,,§livlicach

,:tIi,:ĄDU
Lur lj{żkósz

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w ań. 57 ust, 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organow
administracyjnych, zaządzających lub
,nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedSiębiorstwie Wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub

[]Tak [] Nie

kontrolne, wydany został prawomocny wyroK z
iednego z wyżej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

Jeżeli tak, proszę podaó2o:

a) datę wyroku, określic, których spośród punktow
1-6 on dotyczy, oraz podaó powod(-ody)
Skazania;
b) wskazac, kto został skazany [ ];

a)data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ 1

b) t... ...l

lek" nl



^l 
r^, 7eklAcia w ialrirn znęfałłr frr haznnśrarlnirr c) długośó okresu wykluczenia [... . ,. ] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy,

Jeźeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
t.. .]I ][ ][ ....]"

ustalone W Wyroku:

W pżypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykl uczen ia22 (,,samooczyszczenie" )?

[]Tak [] Nie

Jeżeli tak orosze ooisać orzedsiewziete środki23: ]

Płatność podatków lub składek na
u bezpieczen ie społeczne :

Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpleczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jezelijest ono inne
,niz państwo siedziby?

[]Tak [] Nie

Jeżeli nie, proszę wskazaó:
a) państwo lub państwo członkowskie, ktorego to
dotyczy;
b)jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

Czy ta decyzja jest ostateczna i

wiążąca?

Proszę podaó datę wyroku lub
decyzji.

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona, długość okresu
wykluczenia:

2) w inny sposób? Proszę sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawieraląc wiążące

Podatki składki na
ubezpieczenia
społeczne

a)t ]

b)t ]

cl) [] Tak [] Nie

_ t] Tak []

tlt,,, ...l

c2) [...]

d) []Tak [] Nie
Jeżelitak, proszę
podać szczegółowe
informacie na ten

Nie

a)[

b)t

c1) [] Tak [] Nie

[]Tak [] Nie

t...1

t. .]

c2) [...]

d) [] Tak [] Nie
Jeżelitak, proszę
podać szczegółowe
informacie na ten

21

22

23

B: Poosrnwy Z/VIĄZANE Z PiATNośclą eoonrxów LUB sKŁADEK NA UBEzPlECZENlE SPoŁECZNE

Proszę povńórzyc tyle razy, j]e jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi ań. 57 ust. 6 dyrektywy 2014l24lUE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (ednorazowe, powtazające się, systematyczne itd.),

powinno wykazywaó stosowność przedsięwziętych środków.
objaśnienie

PREż ZARZĄDU
lek" me



porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?

temat: [......] temat: [.,....]

Jezeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
qnnłenzna iest rlosienna w formia elektronicznei

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 2a

t..]t.lt1
proszę wskazać:

C: PoosrnwY zWlĘANE Z NlEWYPŁACALNośCĄ, KoNFLlKTEM lNTERESóW LUB WYKRoczENlAMl

24

25

26

zAWoDoWYMl25

Proszę povńórzyc tyle razy, i|e jest to konieczne.

Zob, art.57 ust. 4 dyrektywy_2014l24MlE.
o których mowa, do ce|ów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, W stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach

zamówienia bądź w art. 18 ust, 2 dyrektywy 2014l24lUE.
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

lnformacje dotyczące ewentualnej
niewypłaca!ności, konfIiktu interesów Iub
wykroczeń zawodowych

Odpowiedź:

,Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socja!nego i prawa
pracy26?

[]Tak [] Nie

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środkiw
celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,,sa m ooczys zczenie" )?
[]Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisaó pzedsięwzięte środki:

t]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a)zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie u padłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i

wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działal nośó gospodarcza jest zawieszona?
Jeżelitak:

Proszę podac szczegółowe informacje:

oodaó powodv, które pomimo

[]Tak [] Nie

,,,,:,1,J::,m:k**"

lek. med, 
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(adres internetowy, wydający urzEd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

I.]t..]t..1

powyższej sytuacji umożliwiają
realizację zamówienia, z
uwzględnieniem mających
zastosowanie przepisow krajowych i

środków dotyczących kontynuowania
działal ności gospodarczej28.

Jezeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazaó:

[]Tak [] Nie

t....]

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środkiw
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeti tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

t.1
[]Tak [] Nie

t.]

Czy wykonawca zawarł z innymiwykonawcami
poiozumienia maiące na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podaó szczegółowe informacje
na ten temat:

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

t1
[]Tak [] Nie

t.]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów3o spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamowienia?
Jeżeii tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[]Tak [] NieCzy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykon awcą do radzał(-o) i n stytu cj i zamawi ającej

lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w

inny sposob zaangażowany(,e) w
pzygotowanie postępowania o udzielenie
zamowienia?
Jeżeli tak, proszę podaó szczegółowe informacje
na ten temat:

[]Tak [] NieCzy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której

wcŻeśniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem

zamawiającym lub wcześniejsza umowa w

sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądz inne porównywalne sankcje

29

30

Nie trzeba podawac tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit, a)-

f) stało się obowiązkowe,na mocy obowiązującego pi.*" krajowego bezźadnĄ mozliwości odstępstwa w sytuacji,

iay wyrońawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie,

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
l/)

Stowarzyszenie F ffiaciól Q,hoły ch

,,xosptcLutfi w oliwicach

o*rr.J,#o*.oou
lek. męd. 

f||tur 
Pokosz

|,l
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Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środkiw
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, prószę opisać pizedsięwzięte środki:

t..]

w zwiąXu z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

[]Tak [] NieCzy wykonawca może potwierdzió, że:

niajesl winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do

weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do

weryf i Xacj i spełn ien ia kryteriów kwa lif i kacj i ;

b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawió

dokumenty potwierdzające wymagan e plzez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskac informacje poufne, ktore

mogą dac mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

wskutek zaniedban ia przedstawic wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ

na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub

udzielenia zamówienia?

Podstawy wykluczenia o charakteze
wyłącznie krajowym

Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charaliterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest

dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

[]Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t .. . ]t. ,.,][ .. ..]3,

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisac przedsięwzięte środki:

[]Tak [] Nie

t.1

D: lttrue PoDSTAWYWYKLUCZENlA, rróRe MooĄ ayć PRzEWlDZ|ANEW PRZEPlsAcH KRAJoWYCH PAŃSTWA

czŁoNKoWsKlEGo lNSTYTUcJl ZAMAW|AJĄCEJ LUB PoDMloTU zAMAWlAJĄcEGo

1l

Proszę povńórzyc tyle razy, ile jest to konieczne
., 

:iil!§ić : lj -ip; liliJ,.JI,'

*:*:::"luĘ}:ł,,



Częśó |V: Kryteria kwalifikacji

w odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja cr lub sekcje A-D w niniejszej części) wykonawca

oświadcza, że:

cr: ocóLrue ośWADczENlE DoTYcącE WSzYsTKlcH rcRvtERlów }<WALIFlKAcJl

Zgodnie z opisem w załączniku Xl do dyrektywy Zo1ht}AlUE;wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą

ovJ,ooo*lą,..ni do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Stowarzy gzęni g ffii ał Cnory rn
,,H 0 3Pl C JUń ń,/ii li i. icach

,*rrr! !o[.ror,,
lek. nrcdl|Ątur Piłkosz

llJ

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów
kwalifikacji

Odpowiedź

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: []Tak [] Nie

A: Kovlprtexcle

Kompetencje

I]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

I lt. ]t l

=ał#ópańEtwie Ózłonkew§

fermte elektrenieznej, preszę wskazae:

[]Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub

status członkowski chodzi, twskazac, czy
wykonawca je posiada: t ] tl Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t..lt..]t..1

usługŁ

z€_;

usi
wvłenałruev+

B: Syruncln EKoNoMlczNA l FlNANsowA
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@
illub

iąsu

eg]eszeniu lub dekumentaeh zamówienia jeet
nasĘptłiąevs{)-

(liczba lat, średniobrot): t., ], t.. . 1 t...]waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
t.lt..]t1
rok: [, ., ... ] obrót: t. . ] t. . . ] waluta
rok: [... ... ] obrot: t.. 1 t 1 waluta
rok: [...,,,]obrót: t ..1t ..]waluta

(liczba lat, średni obrót): t... . 1, t,,. ., ] t.., ] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
t.lt]t..1

za{fi

n€sĘpł+ją€r
#lłrb
@
prłedmietewym ebszarze iw eiągu ekreślenei

egleszeniu lub dekumentaeh zamówienia iest
na*ępłłiąev+

3)W przypadkg gdy inferma€je detyeząee ebretu
(ególnege lub speeyfieznege) nie są destępne za

'

t1

nasĘpł+jąeate)=

fermie elektrenieznej, preszę wskazaó;

(określenie wymagane9o wskaźnika - stosunek X
do Yoo - oraz wartośó):

[.,....], [......]"

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t,lt..1t1

zaweaewege wykrna
nasĘpł+iąeą+łreĘ

łe

@+

t ...1t.. 1waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t...]t.lt.,.,I
.,1

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t.lt...]t..]

33

34

36

37

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

Jedynie jeżeli jest to dopusz_czone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

Np, stosunek aktywów do zobowiązań.
Np, stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne,

Stoła rzyszenie
,,HosPlC

PREZE
lek. med.

iół Chorych
li,.łir:n ch

? l,.DUl3
r Pakosz,
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C: Zoot-Ność recHrutcztlA l zAwoDowA

lnstytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczaĆ legitymowanie się

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

lnstytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczaĆ legitymowanie się

doświadczeniem spzed ponad trzech lat.

lnnymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientóW PUbliCznYCh,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług,

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpoŚrednio do Przedsiębiorstwa
danegó wykonawcy, lecz na których Żdolności wykonawca ten polega, jak określono w części ll sekcja C, naleŻY

§towafżys7en

,,HOsplc

PRE

zdolnośó techniczna i zawodowa Odpowiedź:

,1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robot
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazaó:

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamowienia): [...]
Roboty budowlane: [... ,,. ]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
t..lt...]t...]

ewiełi
@i-zamółłiełi
@Ł
W ekresie edniesienias wykenawea zrealizewaJ

O+me

zarówne pub|iezn €,

zamowe+łaH-=]

Opis Kwoty Daty Odbiorcy

2) Może skorzystac z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
technicznycha1, w szczegolności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mogł się zwrocić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:

t

t

1

1

zapewnienia jaltes
ią€€-

I]

4) Pedezas realizaeji zamówienia będzie mógl
ia

łańeuehem destaw i śledzenia łańeueha destaw;

]

e
ie§iełłiu

wypełnic odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

lek. m
/ ZARZĄDU
Artur pakosz



pz€zna€zenfiJ-

kentreli€ sweieh zdelneśei preCukeylnyeh lub

iakoóci?

[]Tak [] Nie

6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjam i zawodowymi legitymuje się:

a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamowienia):
b) jego kadra kierownicza: b) t ]

a)t. ]

i
@

t.,1

itł
Rok, średnie roczne zatrudntenie:

t....1,t...1t.l,t..]t.],t..1
Rok, liczebność kadry kierowniczej:

tl,t...]t],t1
t.1,I...]
I1

t....1

[]Tak [] Nie

[]Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t.lt..]t,.1

d€§tał#r

?aświadezenia 6p

[]Tak [] Nie

Kontrolę ma przeprowadzac instytucja zamawiająca lub - w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na io zgodę - w jej

imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę,

Należy zauważyć, że iezeii wykonawca postanowił zleció podwykonawco, ,"?]i1?:l!"_,^1*',^,"T::':::i"::'i1

Ófi il;.l,i"i ńÓ-ł,x.nawców na pótrzeby realizacjitej części, 
19 

n?lgiy]Typełnić odrębnY jednolitYfloPejski

l5 slżARZĄDU
rtur pakosz

dokńent zamówienia dla tych podwykonawców (zob, powyżej, część ll sekcja C)



uznanyeh kempetenejaeh, petwierdz4ąee

p+z€C§tał#€n€l

fermie elektrgnieznej, preszę wskazaó:

t.]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

tlt]t...1

Odpowiedź:

.

n+epe+nesp+ałłnven+

fermie elektrenieznej, preszę wskazaó:

[]Tak [] Nie

t.

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t..1t....]t,.1

[]Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

I.1t..lt.]

]

wykenaweę wymegów ekreślenyeh systemów

-

zesłae+łzeastałłłene-

fermie elektrenieznej, preszę wskazaó:

ARZĄi]Ul6 rtur pąkosz



Odpowiedź:

l

]

mąi byó stosewane w
ł<an+vaałiłł,
uH'
zaSłłia<i
fermie dekumentów, Breszę wskazaó dla

@@
każd€gmi€Ę

[]Tak [] Nieas

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t ]t .][ ]o6

1

44

46

47

48

Proszę jasno wskazać, do które,i z pozycji odnosi się odpowiedź,

Proszę poMórzyc tyle razy, ile jest to konieczne,

Proszę poMórzyc tyle razy, ile jest to konieczne,

Pod warunkiem źe Wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub

organu, dokładne dane_ referencyjne dokumentacji) umoziiwiające. instytuc,ii zamawiającej lub Podmiotowi

zamawiającemu tę czynność. w raźie potrzeby .nu.i'i".u towarzyśzyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego

dostępu,
W zależności od Wdrożenia w danym kraju ańykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2o14l24lUE,

Częśó Vl: Ośwladczenia końcowe

Niżej podpisany(a)(i) oficjatnie oświadcza(ją), że informacje. podane powyżej w.częściach ll-V są

dokładne i prawidłowe oraŹ że zostały przedŚt;wione z pełną świadomoŚcią konsekwencji PowaŻnego

wprowadzenia w błąd,

Niżej podpisany(_a)(-i) oficjatnie oświadcza(ją), że jest Ęd ,w stanie, na żądanie i bez zwłoki,

przedstawió zaświadczenia i inne rodzaje aońóaow w formie-dokumentów, z wyjątkiem przypadków,

w ktorych:

a) instytucja zamawiająca tub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich

dokumentów potwierdzających bezpośrediió ,, p'o,ocą bezpłatnej krajowej bazy danych w

dowot n y m p ań stw ie czło n kowski ma7, l u b

b) najpoźniej od dnia 18 kwietnia 201B r.a}, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający juŻ

posiada od powied n ią doku m e ntację.

Niżej podpisany(a)(t) oficjalnie wyrażaHą) zgodę na to, _aby [wskazać instytucję zamawiającą lub

podmiot zamawiający określone w części i, 
"óx"1" 

A] u-zfskał(a)Co) dostęp ,do dokumentów

potwierdzających infórmaĆle, które zostałi-przódstańione'w [wskazaó część/sekcję/Punkt(,Y), ktÓrych

to dotyczy] niniejszego jednolitego 
"rroi"lrxi"go 

dokumóntu zamówienia, na potrzeby [określić

'Plzyj3ciól CholVch
#'w G|iłlicacn

stowarzy§7n

l1
p żARZĄt]U
Artur pakosz



postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku UrzędowYm

U ni i Eu ropejskĘ, nu mer referencyjny)].

Data, miejscowość olaz -jeżeli jest to wymagane lub konieczne - podpis(-y): [.. . ]

ARZĄDu
l8


