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Formularz nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Oferta na wykonanie zamówienia publicznego
pn.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa
Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”
1. Dane Wykonawcy
WYKONAWCA: …......................………………......………..........………………………………………….
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:………………………………………………....…………..........……………………….....................
( dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):
……………………………………………………………...............………………..………………………….
(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ………………….…………………………………….............…………………………..……….
( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy dla korespondencji dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy:
……………………………......……………………………………………..............……………..……………
(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do właściwego rejestru oraz organ prowadzący
………………………………………………………………………………………................……….……….
NIP:………………..….......…………………………REGON:………..………….……........………………..

2. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za:
Cenę ryczałtową brutto: ………………………………..

zł,

wynikającą z załączonej do niniejszego formularza wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych
(Formularz 1.A).
3. Deklaracja Wykonawcy: niniejszym oświadczamy, co następuje:
3.1

Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treści zawarte w SIWZ oraz postanowieniach umowy w
sprawie zamówienia publicznego (załącznik Nr 2).

3.2

Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

3.3

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym wytycznymi Zamawiającego.

3.4

Gwarantujemy zawarcie umowy ubezpieczenia wykonania prac na wartość odpowiadającą co
najmniej wysokości złożonej oferty, w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamówienia
publicznego.
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Oświadczam/my, że wykonamy przedmiot zamówienia w okresie ….. dni od daty zawarcia
umowy

3.6

Udzielamy gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy w
tym na materiały i urządzenia na okres ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru.

4. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
5. Inne informacje Wykonawcy:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

dnia

…………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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Formularz nr 1. A

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W POZNANIU
L.p.

Wyszczególnienie

I

1

REMONT

Demontaż istniejących urządzeń [kpl]
- demontaż kolumn jonitowych,
- demontaż generatora dwutlenku chloru ze zbiornikiem roztworowym i magazynowym oraz
układem przygotowania roztworu HCl,
- demontaż układu dozowania siarczanu glinu,
- demontaż układów pomiarowych amoniaku i dwutlenku chloru,
- demontaż instalacji i armatury związanych z powyższymi urządzeniami.

2

Pompy międzyoperacyjne [kpl]
- wymiana instalacji ssących,
- wymiana instalacji tłocznej przy pompie P-22,
- wymiana śrub i uszczelek.

3

Pompy zasilające sieć wodociągową szpitala [kpl]
- wymiana instalacji ssących,
- wymiana instalacji tłocznych,
- wymiana przepustnic i zaworów zwrotnych,
- wymiana śrub i uszczelek.

4

Pompy płuczące [kpl]
- wymiana śrub i uszczelek.

5

Układ dozowania NaOCl [kpl]
- pompka dozująca,
- instalacja,
- armatura,
- układ pomiaru chloru.

6

Instalacja sprężonego powietrza [kpl]
- demontaż spręzarki Atlas Copco,
- montaż sprężarki tłokowej.

7

Remont zbiornika reakcji [kpl]
- czyszczenie zbiornika,
- ewentualne naprawy,
- malowanie farbą z atestem NIZP-PZH,
- wymiana sond konduktometrycznych,
- montaż sondy hydrostatycznej.

8

Remont urządzeń technologicznych [kpl]
- czyszczenie i malowanie zbiorników ciśnieniowych (aerator, filtry, hydrofor, zewn. zbiornik spręż.
powietrza)
- czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczych instalacji technologicznych.

9

Remont budynku SUW [kpl]

Wartość [netto] PLN
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- czyszczenie płytek,
- czyszczenie boazerii,
- czyszczenie okien i drzwi,
- uzupełnienie płytek i boazerii po zdemontowanych urządzeniach,
- wymiana zalanych kasetonów (paneli sufitowych) w sterowni,
- malowanie powierzchni sufitów i ścian bez wykładzin,
- wymiana płytek na schodach wejściowych do obiektu.

10 Remont odstojnika wód popłucznych [kpl]
- wyrównanie i tynkowanie ścian zewnętrznych komory oczyszczania zużytych wód technicznych,
- wymiana pompy przetłaczającej osady.

11 Szafy zasilająco-sterujące, monitoring [kpl]
- szafy zasilająco-sterujące,
- sterownik PLC,
- dotykowy panel sterujący,
- przetwornice częstotliwości,
- instalacje elektryczne - uzupełnienie,
- instalacje AKPiA,
- komputer z monitorem,
- tablica synoptyczna,
- wizualizacja na stanowisku operatorskim w sterowni.

12 Dokumenty i czynności odbiorowe [kpl]:
- oprogramowanie sterownika i terminala operatorskiego, rozruch zamontowanych urządzeń,
- instrukcja obsługi,
- szkolenie obsługi,
- badania wody pod względem bakteriologicznym.

Razem
II

1

0,00

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Projekt powykonawczy elektryczny i AKPiA, zaktualizowany schemat technologiczny SUW,
instrukcje obsługi, deklaracje i atesty [kpl]

Razem

RAZEM PLN [netto]

0,00

0,00

VAT
RAZEM PLN [ brutto]

dnia

0,00

…………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr ref. WSM/DZP/381-7082/ N/ 18

Formularze

Formularz nr 2 wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu*

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :

pn.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa
Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”
Ja/my niżej podpisan(y/i) ........................................

reprezentując firmę ...............................................

oświadczam/y, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

*

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis
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Formularz nr 3 wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia *

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :

pn.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa
Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”
Ja/my niżej podpisan(y/i) ........................................

reprezentując firmę ...............................................

oświadczam/y, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z
postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

*

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

podstawie
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5
pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Formularz nr 4 Wykaz części zmówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć Podwykonawcom /
nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :

pn.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa
Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”

Przedstawiam (-my):

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy,
nazwy (firm) podwykonawców,
............
............
............
............

*- niepotrzebne skreślić

dnia

…………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

