81-703 Sopot, ul.Władysława IV 9,

centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl

Znak sprawy: ZP/1/2010

Sopot, dnia 10 lutego 2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Władysława IV 9,
tel. 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11 ogłasza przetarg ograniczony na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla laboratoriów diagnostycznych,
analitycznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych w budynku A, w oparciu o istniejącą
dokumentację projektową realizowanej inwestycji pod nazwą: „Gdański Park NaukowoTechnologiczny – Etap III” przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
a) weryfikację i uzupełnienie istniejącego projektu technologicznego dla laboratorium
farmaceutycznego i bioreaktorowego o łącznej powierzchni użytkowej 1 330,88 m2
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień;
b) wykonanie projektu technologicznego pozostałych laboratoriów o łącznej powierzchni
użytkowej 1 720,26 m2, zawierającego: opis technologiczny, listy urządzeń, zużycia
energii i zużycia mediów oraz rysunki rzutów funkcjonalnych, klas i stref czystości,
stref ciśnień, przepływu personelu, przepływu materiałów, odpadów itp. wraz
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień;
c) wykonanie w oparciu o powstałe projekty technologiczne, projektów aranżacji wnętrz
wszystkich laboratoriów z dokładnym rozmieszczeniem urządzeń i mebli oraz
doprowadzeniem mediów do poszczególnych pomieszczeń z części wspólnych,
z uwzględnieniem podziałów pomieszczeń oraz układu instalacji wewnętrznych
w budynku zawartych w istniejącej dokumentacji projektów budowlanych i projektów
wykonawczych w/w inwestycji – w projekcie aranżacji należy zamieścić:
- opis, zestawienie oraz rysunki projektowanych mebli, określające ich rodzaje,
wymiary, ilość, dopuszczalne obciążenia, sposób montażu i wykończenia,
rozmieszczenie i ilość dodatkowego wyposażenia takich jak umywalki, zlewy, wylewki,
oczomyjki itp.;
- opis dostępnych mediów, ilości i sposobu wykończenia (wg istniejącej dokumentacji);
- opis wymagań dotyczących rozprowadzenia instalacji w pomieszczeniach
aranżowanych, rodzaju i sposobu podłączenia mediów wraz z niezbędnymi rysunkami;
d) wykonanie specyfikacji wymagań użytkownika (URS) dla listy urządzeń określających:
opis, zastosowanie i zakres działania, elementy składowe, interface z innymi
urządzeniami, parametry, warunki pracy, dostępne media i sposób podłączenia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regon 190315182

NIP 588-00-19-192

Kapitał zakładowy 190 303 000 zł

Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744

mediów, wykończenie, system sterowania i kontroli, procedury bezpieczeństwa,
sposób mycia i czyszczenia;
e) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem;
f) konsultacje ze specjalistami*
* Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy listę specjalistów, która
będzie załącznikiem do SIWZ reprezentujących przyszłych użytkowników
laboratoriów i Zamawiającego, z którymi Wykonawca ma obowiązek
konsultować się na bieżąco na etapie realizowania przedmiotu zamówienia.
Konsultacje te mają na celu maksymalne dostosowanie laboratoriów
do realnych potrzeb przyszłych użytkowników. Wynagrodzenie przysługujące
specjalistom stanowić będzie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający będzie każdorazowo uczestnikiem konsultacji ze wskazanymi
specjalistami.
Całość sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji będzie podstawą zakupu przez
Zamawiającego w następstwie dostawy do wskazanych w przedmiocie zamówienia
laboratoriów urządzeń, mebli laboratoryjnych a także dodatkowego wyposażenia.
Kod wspólny słownika CPV: 71240000-2, 71242000-6, 71245000-7
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Pożądany termin wykonania zamówienia do 90 dni od podpisania umowy.
Wymagany termin wykonania zamówienia do 90 dni od podpisania umowy.

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
- wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3 usługi
o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej
niż 700000 zł brutto;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia oraz zakresu wykonywanych czynności jak również posiadać muszą stosowne
uprawnienia, tj. dysponuje osobami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
takimi jak:
- min. jeden mgr inż. architekt;
- min. jeden inż. instalacji sanitarnych;
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- min. jeden inż. instalacji elektrycznych;
- min. jeden inż. technologii procesów – wymagane wykształcenie wyższe w zakresie
biotechnologii, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej i mikrobiologii
z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w laboratorium badawczym,
przemyśle farmaceutycznym oraz jako projektant.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy składaniu wniosku przedłożył kopie
decyzji właściwych Izb o nadaniu projektantom uprawnień do projektowania w wyżej
wymienionych specjalnościach oraz zaświadczeń o przynależności do tych Izb ważnych
na dzień składania wniosku, jeśli tego wymagają przepisy prawa.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 500000 zł PLN.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik nr 1 do ogłoszenia;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług wskazanych
rozdz. II pkt 1b) z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie wg zał. nr 2 do ogłoszenia;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wskazanych w rozdz. II wraz pkt 1c)
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
wg załącznika nr 3 ogłoszenia;
d) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiada wymagane uprawnienia;
e) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500000 zł.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do ogłoszenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
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pkt. 2 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt. 2 Pzp.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. III
pkt 2b), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
4. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z nich składa oddzielnie dokumenty wymienione
w rozdz. III pkt 2, natomiast dokumenty opisane w rozdz. III pkt 1b)-e), mogą
złożyć wspólne.
* W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy
załączają pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w trakcie postępowania
(pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo podpisują wszyscy wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik podpisuje wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączone do niego dokumenty. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w rozdz. II – 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, Zamawiający
żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 2a) i b). Postanowienia dotyczące podmiotów, które
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
stosuje się odpowiednio.
7. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/-ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
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pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie
oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

IV. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Opis spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w rozdz. III.
2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
3. Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy, na podstawie
złożonego wykazu usług i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
Wykonawca, który wykonał 3 usługi o podobnym charakterze i o wartości nie mniejszej niż
700000 zł brutto każda spełnia w stopniu minimalnym warunek, o którym mowa
w rozdz. II pkt 1b). Za każdą wykonaną dodatkową usługę o podobnym charakterze
co przedmiot zamówienia i nie mniejszą niż 700000 zł brutto wykonawca otrzyma 1 pkt.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować
sumaryczna wartość wykonanych usług brutto wykazanych w załączonym przez
Wykonawcę wykazie.
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5

V. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 17000 zł, które należy
wnieść do dnia terminu składania ofert. Szczegółowe informacje nt. wadium
zawarte będą w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym
do składania ofert.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ustalono kryteria oceny ofert:
a) cena 100%;
2. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć pisemny
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu należy składać w sekretariacie Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. w budynku Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego, przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk,
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w terminie do 23.02.2010 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie
zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej:
„ wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – nr sprawy ZP/1/2010”
oraz nazwę wykonawcy (wzór wniosku – załącznik nr 4).
3. Oznaczenie podmiotów składających wniosek: nazwa, siedziba, telefon, fax,
e-mail, NIP, Regon.
4. SIWZ zostanie
przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty
Wykonawcom, którzy spełnia warunki udziału w postępowaniu i zostaną
zakwalifikowani na miejscach od 1 do 5.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający
nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej.

Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią następujące załączniki:
- Załącznik nr 1 –
- Załącznik nr 2 –
- Załącznik nr 3 –
- Załącznik nr 4 -

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenia zamówienia publicznego
Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Teresa Kamińska – Prezes Zarządu PSSE
Józef Adam Bela – Członek Zarządu PSSE
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Załącznik nr 1
Oświadczenie

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
………………………………………………………………………………………………...…………................................
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................................................
reprezentując Firmę ..........................................................................................................................................
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)
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;
oraz, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
poz. 1655 z póź. zm.)

.................................................................
(miejscowość, data)

............................................................................
(pieczątka i podpis upoważnionego
przedstawiciela/li)
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Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
usług wskazanych w rozdz. III, pkt1, ppkt 1

Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Lp

Zakres
zamówienia

Wartość
zamówienia w zł

Termin realizacji
zamówienia

Nazwa
zamawiającego

*) do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.

..........................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................
(pieczątka i podpis upoważnionego
przedstawiciela/li)

UWAGA
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 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 wykonaniu zamówienia.
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Załącznik nr 3

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług.

Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Lp

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe
i wykształcenie

Zakres
wykonywanych
Doświadczenie
czynności

Podstawa
do dysponowania
osobami

Oświadczam, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiada wymagane uprawnienia tj ……………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………….
………………………………………………………………..………………………………………………………………....

..........................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................
(pieczątka i podpis upoważnionego
przedstawiciela/li)

UWAGA
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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 wykonaniu zamówienia.
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Załącznik nr 4

(wzór)
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Nazwa zamówienia:
Wykonanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
dla
laboratoriów
diagnostycznych, analitycznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych
w budynku A, w oparciu o istniejącą dokumentację projektową realizowanej
inwestycji pod nazwą: „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III” przy
ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ………………………..
1) Zamawiający:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. Z o.o. z siedzibą w Sopocie
ul. Władysława IV 9, Tel. 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11.
2) Wykonawca:
Niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaje złożony przez:
1. Nazwa Wykonawcy:

………………………………………………………………..

2. Adres Wykonawcy:

………………………………………………………………..

3. Nr telefonu i fax:

………………………………………………………………..

4. Adres e-mail:

………………………………………………………………..

5. NIP:

………………………………………………………………..

Pełnomocnikiem/Liderem Konsorcjum jest …………………………………………………………..
3) Osoba ze strony Wykonawcy uprawniona do kontaktów:
…………………………………………………………………......................................................................…
Ja (my) niżej podpisany(i) w nawiązaniu do ogłoszonego przez Pomorską Specjalną
Strefę Ekonomiczną na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla laboratoriów
diagnostycznych, analitycznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych
w budynku A, w oparciu o istniejącą dokumentację projektową realizowanej
inwestycji pod nazwą: „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”
przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku, obejmującej:
a) weryfikację i uzupełnienie istniejącego projektu technologicznego dla laboratorium
farmaceutycznego i bioreaktorowego o łącznej powierzchni użytkowej 1 330,88 m2
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień;
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b) wykonanie projektu technologicznego pozostałych laboratoriów o łącznej
powierzchni użytkowej 1 720,26 m2, zawierającego: opis technologiczny, listy
urządzeń, zużycia energii i zużycia mediów oraz rysunki rzutów funkcjonalnych,
klas i stref czystości, stref ciśnień, przepływu personelu, przepływu materiałów,
odpadów itp. wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień;
c) wykonanie w oparciu o powstałe projekty technologiczne, projektów aranżacji
wnętrz wszystkich laboratoriów z dokładnym rozmieszczeniem urządzeń i mebli
oraz doprowadzeniem mediów do poszczególnych pomieszczeń z części wspólnych,
z uwzględnieniem podziałów pomieszczeń oraz układu instalacji wewnętrznych
w budynku zawartych w istniejącej dokumentacji projektów budowlanych
i projektów wykonawczych w/w inwestycji – w projekcie aranżacji należy
zamieścić:
- opis, zestawienie oraz rysunki projektowanych mebli, określające ich rodzaje,
wymiary, ilość, dopuszczalne obciążenia, sposób montażu i wykończenia,
rozmieszczenie i ilość dodatkowego wyposażenia takich jak umywalki, zlewy,
wylewki, oczomyjki itp.;
- opis dostępnych mediów,
ilości i sposobu wykończenia (wg istniejącej
dokumentacji);
- opis wymagań dotyczących rozprowadzenia instalacji w pomieszczeniach
aranżowanych, rodzaju i sposobu podłączenia mediów wraz z niezbędnymi
rysunkami;
d) wykonanie specyfikacji wymagań użytkownika (URS) dla listy urządzeń
określających: opis, zastosowanie i zakres działania, elementy składowe, interface z
innymi urządzeniami, parametry, warunki pracy, dostępne media i sposób
podłączenia mediów, wykończenie, system sterowania i kontroli, procedury
bezpieczeństwa, sposób mycia i czyszczenia;
e) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem;
f) konsultacje ze specjalistami,

1.
2.
3.
4.

składam(y) niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w wymienionym wyżej
postępowaniu i jednocześnie oświadczam (y), że:
Zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w ogłoszeniu
o zamówieniu;
Przyjęliśmy treść ogłoszenia bez zastrzeżeń;
Uzyskaliśmy wszystkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania
i złożenia wniosku;
Wniosek składa się z …... stron i w skład jego wchodzą dokumenty i oświadczenia
wymagane przez zamawiającego.

..........................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................
(pieczątka i podpis upoważnionego
przedstawiciela/li)
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