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Rozdz. I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, 

2. e-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl 

3. Strona internetowa na której udostępniane są zamówienia publiczne: http://www.szpital-

trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi 

 

Rozdz. II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej                   

3 Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 (Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0086/16). 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 

 

Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna 2 budynków Szpitala im.                     

św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna 

budynków Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”  

 

2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne,  

        45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

        45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

        45261410-1 Izolowanie dachu 

        45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

        45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

        45312310-3 Ochrona odgromowa 

        45320000-6 Roboty izolacyjne 

        45321000-3 Izolacja cieplna 

        45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

        45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne    

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowla 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,  

 

3. Zamówienie składa się z trzech etapów: 

Etap 1: Modernizacja energetyczna budynku chirurgii Szpitala, w zakres której wchodzi: 

 Docieplenie ścian zewnętrznych, 

 Docieplenie stropodachu, 

 Wymiana stolarki okiennej wyposażonej w nawiewniki higrosterowlane, 

 Montaż pomp ciepła powietrze-woda z modernizacją instalacji oraz wymienników cwu. 

 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
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Etap 2: Modernizacja energetyczna budynku głównego Szpitala, w zakres której wchodzi: 

 Docieplenie ścian zewnętrznych, 

 Docieplenie stropodachu, 

 Wymiana stolarki okiennej, 

 Montaż pomp ciepła powietrze-woda z modernizacją instalacji oraz wymienników cwu.  

 

Etap 3: Zespół kolektorów słonecznych fotowoltaicznych dla budynku chirurgii i 

budynku głównego Szpitala, w zakres której wchodzi: 

 Zainstalowanie kolektorów słonecznych fotowoltaicznych.   

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowych 

stanowiących załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, załącznik nr 2 - Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i załącznik nr 3 - Uszczegółowienie. 

5. Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu 

na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie 

Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią 

zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca 

wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały 

określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego SIWZ, 

dokumentacji projektowej i Umowie. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Należy złożyć ofertę na całość 

robót. 

7. Umożliwia się Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej miejsca świadczenia usług, w celu 

pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz 

realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi 

Wykonawca. 

8. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań 

pozostają po stronie Wykonawcy.  

9. Na wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przygotowania dokumentacji powykonawczej 

inwestycji w zakresie robót instalacyjnych oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego 

z prawidłowej obsługi urządzeń po termomodernizacji. 

10. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, 

opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniem do stosowania. Dokumenty 

dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać 

zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie 

wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym 

pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją 

zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga by osoby pracujące 

przy ocieplaniu budynków, wymianie stolarki okiennej, montażu pomp oraz instalacji 

kolektorów słonecznych fotowoltaicznych (nie dotyczy kierowników, o których mowa w 

Rozdz. V pkt. 2, ppkt. 2) SIWZ) byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę. 

12. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania                             

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                     

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody                        

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności                     

w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz                                

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę                      

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy                 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                         

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

14. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia                              

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 11, 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane                         

w punkcie 11 czynności.  
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15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

16. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie, jaki zakres zamówienia będzie realizować 

podwykonawca, a jaki będzie realizował samodzielnie. Zlecenie wykonania części prac 

podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego                  

za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia                   

i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, 

zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

 

Rozdz. IV. Termin wykonania zamówienia.  

Termin wykonania zamówienia:  

1) Etap nr 1 od dnia podpisania umowy do 31.05.2018r. 

2) Etap nr 2: od dnia podpisania umowy do 30.09.2018r. 

3) Etap nr 3: od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r. 

Rozdz. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                             

z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej,  wykazując że: 

1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonali                   

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie  obejmujące swym 

zakresem wykonanie min. ocieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i zainstalowanie 

kolektorów słonecznych fotowoltaicznych o wartości min. 2 700 000,00 zł. (dwa miliony 

siedemset tysięcy złotych) brutto. 

2) dysponują zespołem osób o następujących kwalifikacjach: 

- kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń o których 

mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza 

uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji 

zawodowych. 

- kierownikiem robót instalacji elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane 

wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                       

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Prawie 

budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za 

granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. 

- kierownikiem robót instalacji sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane 

wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                           

i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                      

i kanalizacyjnych, o których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
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Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o 

uznawaniu kwalifikacji zawodowych. 
 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków 

określonych w art. 22a PZP, zgodnie z Rozdz. VI, pkt. 8. SIWZ. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2. 

 

Rozdz. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,                          

o których mowa w pkt 1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                         

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału                            

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                             

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. lub odpowiednio w pkt 2.       

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji                 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.  

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, terminie 
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aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,                  

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

1) Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału                           

w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V, pkt. 2.: 

a) Wykaz robót budowlanych, o których mowa w Rozdz. V pkt. 2 ppkt. 1) SIWZ, 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z dowodami 

określającymi czy roboty budowlane wykazane w wykazie robót budowlanych 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik 

nr 7 do SIWZ, 

b) Wykaz osób, o których mowa w Rozdz. V pkt. 2 ppkt. 2) SIWZ skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór 

wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

2) Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP: 

a) Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców przedłożenia oświadczeń                         

i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, oprócz 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 1., składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy PZP, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może               

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570).  

7. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                    

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów                       

o których mowa w pkt. 5, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,                         

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania                
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie,      

o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

9. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdz. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                             

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 1128), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną - pocztą elektroniczną. 

2. Adres do korespondencji Zamawiającego, adres poczty elektronicznej, zostały podane                     

w Rozdz. I SIWZ. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 3a 

ustawy PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć 

(złożyć/uzupełnić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna 

odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 

 Ewa Sajewicz - Kierownik ds. zamówień publicznych,  

e-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl, 

 

 Piotr Piosik – Referent ds. administracyjnych 

e-mail: ppiosik@szpital-trzebnica.pl  

 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,                  

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął                   

do zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego  

terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana 

jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła 

zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
mailto:ppiosik@szpital-trzebnica.pl
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zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej,                   

na której udostępniono SIWZ (http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-

pl/przetargi). 

9. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

Rozdz. VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 

40 000,00 zł. (czterdzieści tysięcy złotych). 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w 

sposób nieprawidłowy. 

3. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.                                  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać numer konta,                 

na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 

4. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy PZP. 

5. Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą. 

6. Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. 

7. Wykonawca wnosi wadium: 

-  w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w gwarancjach bankowych, 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).  

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną 

na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów. 

8. Sposób przekazania: Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu 

składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 

przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 

9. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: PKO Bank Polski SA nr 53 1440 1101 0000 0000 1215 5697 z dopiskiem: 

„wadium - PN/TM/2017/1”. Dowód wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty. 

10. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innej formie niż pieniądz, oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie                     

w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora, przed upływem terminu składania 

ofert (dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 8.00 – 14.30). 

Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. 

 

 

http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361%23art(6(b))ust(5)pkt(2)


Nr postępowania: PN/TM/2017/1 

10 

 

Rozdz. IX. Termin związania ofertą. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdz. X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności                   

w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie 

elektronicznej. 

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym               

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody                              

na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych     

w handlu międzynarodowym. 

3. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), dokumenty sporządzone w języku obcym                        

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych 

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu                            

o przedmiotowe tłumaczenie. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli               

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego 

rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo              

w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną 

notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

7. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy. 

8. Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się ponumerować kolejno. 

9. Wszystkie strony oferty zaleca się złączyć w sposób trwały uniemożliwiający ich 

„rozłączenie". 

10. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom 

załączonym do SIWZ. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) powinny być parafowane przez Wykonawcę. 
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12. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), wchodzące w skład oferty mogą 

być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione               

do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,                    

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

14. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                       

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,                         

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub 

zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nie później niż w terminie 

składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. Jeżeli 

Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                 

w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej, nie będzie miał zastosowania zakaz 

wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy PZP. 

15. Na zawartość oferty składają się: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ,  

2) Wypełnione i podpisane oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI pkt. 1. SIWZ, 

3) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                    

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Rozdz. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora do godz. 10.00               

do dnia 27.09.2017r. w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 8.00 - 

14.30.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2017r. o godzinie 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, w Sali Audiowizualnej (4 piętro). 
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3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) w sposób 

uniemożliwiający odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

4. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

„Wykonanie modernizacji energetycznej  budynków Szpitala im. św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy”  

w ramach projektu nr RPDS.03.03.01-02-0086/16 

Nr postępowania: PN/TM/2017/1  

 

„ Nie otwierać przed dniem 27.09.2017r. godz. 10.30” 

 

5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone                  

w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo 

opisana „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

9. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

10. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli. 

11. Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu 

przewidzianego na składanie ofert. 

12. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca                                  

ją Wykonawcy. 

13. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia dla danego zadania. 

14. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,                  

o których mowa w pkt 13 i 14.  
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Rozdz. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Ceną oferty jest ryczałtowa kwota brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 4 do 

SIWZ).  

2. W cenie ofertowej należy uwzględnić należny podatek VAT, zgodny z obowiązującymi 

przepisami podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert. 

3. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia                         

z uwzględnieniem ryzyka wykonawcy, w szczególności opłaty związane z kosztem 

robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu, nakłady oraz wszystkie inne 

koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.  

4. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres 

świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że wykonawca 

skalkuluje wszystkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że 

przewidzi właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez 

wykonawcę zakresu rzeczowego usług i robót.  

5. W ofercie Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto wyrażoną w PLN, zaokrągloną 

do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 

0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza oraz stawkę podatku vat. 

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, 

których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku – wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym – załącznik nr 4 do SIWZ. 

Brak wskazania powyższej informacji w treści załącznika nr 4 do SIWZ będzie jednoznaczny         

z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, 

Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny /wartości 

netto podatek od towarów i usług, który Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zobowiązany jest wpłacić. 

 

Rozdz. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru 

oferty najkorzystniejszej:    

Kryterium nr 1: Cena brutto - 60%  

Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40% 

2. Zasady oceny kryteriów  – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji. 

1) Kryterium nr 1: Cena brutto – według następującego wzoru: 

          

                                                         najniższa zaoferowana cena  

           Ilość punktów  = ------------------------------------------------------------------   x 60,00 pkt. 

                                                   cena zaoferowana w badanej ofercie  
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          W kryterium cena można uzyskać max. 60,00 pkt. 

 

2) Kryterium nr 2: Okres gwarancji – według następujących zasad:  

 

Zaoferowany okres gwarancji 

Liczba 

punktów, 

jakie 

otrzyma 

Wykonawca 

Wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy 0,00 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 66 miesięcy 10,00 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 72 miesiące 20,00 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 78 miesięcy 30,00 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 84 miesiące 40,00 

 

Podana powyżej liczba miesięcy oznacza maksymalny, zadeklarowany okres gwarancji, 

licząc od dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Wykonawca musi zaznaczyć oferowany okres gwarancji w Formularzu oferty (załącznik nr 

4 do SIWZ). Okres gwarancji jest równy rękojmi za wady. Wykonawca, który zaoferuje 

okres gwarancji 84 miesiące otrzyma maksymalną ilość tj. 40,00 pkt., pozostałe oferty z 

okresem gwarancji 78 miesięcy – 30,00 pkt., 72 miesiące – 20,00 pkt., 66 miesięcy – 10,00 

pkt., 60 miesięcy – 0,00 pkt.  

Okres gwarancji może wynosić odpowiednio: 60 miesięcy lub 66 miesięcy lub 72 miesiące 

lub 78 miesięcy lub 84 miesiące, licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

Zaoferowanie terminu gwarancji innego niż 60 miesięcy lub 66 miesięcy lub 72 miesiące lub 

78 miesięcy lub 84 miesiące, albo nie zaznaczenie żadnego terminu będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP. 

W kryterium Okres gwarancji można uzyskać max. 40,00 pkt.  

 

3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1 + Kryterium 

nr 2) najwyższą liczbę punktów.   

Rozdz. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, 

nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty (pocztą elektroniczną), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp oraz wyjątków 

przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 
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 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty (kopie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem) zespołu osób: 

1) kierownik budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń o których mowa w Prawie budowlanym lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą 

zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. 

2) kierownik robót instalacji elektrycznych - uprawnienia budowlane wykonawcze bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Prawie budowlanym lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą 

zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. 

3) kierownik robót instalacji sanitarnych - uprawnienia budowlane wykonawcze bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których 

mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza 

uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji 

zawodowych. 

 Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę 

ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej i deliktowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty 

rozłożonej na raty Wykonawca jest zobowiązany w toku obowiązywania umowy  do 

przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. Wartość polisy nie 

może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

 Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest, o ile są już 

znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

 Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie 

jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

 Stosownie do dyspozycji art. 24aa ust. 2 ustawy PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 

mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 
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Rozdz. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejszego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 Przed podpisaniem umowy, wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę oraz treść 

wymaganego zabezpieczenia.  

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) Pieniężnej,          

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,                      

3) Gwarancjach bankowych,  

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy      

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na 

pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, 

udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 

wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na 

okres wykonania umowy oraz udzielonej rękojmi.  

 Gwarancja, o której mowa w pkt 5. winna zawierać następujące elementy:   

1) Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib, 

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

3) Kwotę gwarancji,  

4) Termin ważności gwarancji,  

5) Zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne  

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z  

tytułu:    

a) Niewykonania umowy przez wykonawcę,  

b) Nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę,   

 W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bank lub towarzystwo 

ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na 

podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio 

Zamawiającemu.  

 Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 

wykonawca.  

 Postanowienia o których mowa w pkt 5-8 odnoszą się również do poręczeń bankowych lub 

poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju (Dz.U.2016.359 j.t.).  

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA nr 53 1440 1101 

0000 0000 1215 5697. 
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 W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(innych niż pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia należy 

zdeponować w sekretariacie Dyrektora w siedzibie Zamawiającego. 

 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, 

w szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 

(poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na 

pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w 

imieniu Zamawiającego.  

 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela),                                 

że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona  

w stosunku do zmiany umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru umowy, objętej  

gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta  

(poręczyciela).   

 Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie właściwy musi być 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących zastrzeżeń do treści gwarancji.                            

W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierających wyżej wymienionych elementów lub 

zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane w niniejszym rozdziale SIWZ, 

względnie niezastosowania się do uwag Zamawiającego w zakresie niedopuszczalnych 

zapisów przedłożonej do akceptacji gwarancji, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                              

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.   

 W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub 

zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:  

1)  70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia 

wykonania przez wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego 

jako należycie wykonanych na podstawie nie zawierającego zastrzeżeń Protokół Odbioru 

Końcowego przedmiotu umowy,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

 

Rozdz. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
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Rozdz. XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania                      

o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP 

„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g ustawy PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki 

ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie 

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 

w Rozdz. VII pkt. 1 SIWZ. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP (komunikacja elektroniczna) albo                    

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni              

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 



Nr postępowania: PN/TM/2017/1 

19 

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U.2016.1113 t.j.) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

 

Rozdz. XVIII. Pozostałe informacje. 

 

1. Opis części zamówienia: 

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Maksymalna liczba Wykonawców (w przypadku umowy ramowej) 

        Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Przewidywane zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy PZP oraz 

okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane 

- Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

- Art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP: nie dotyczy 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 

       Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich  

(PLN). 

 

6. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 

      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

7. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

treści art. 93 ust. 4 PZP. 

 

8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 

        Zgodnie z Rozdz. III pkt. 11-15 SIWZ oraz z wzorem umowy. 
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9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP 

        Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP. 

 

10. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 

       Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez Wykonawcę. 

 

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

       Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3 

PZP 

       Nie dotyczy. 

 

13. Inne postanowienia 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak 

podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP 

musi być wykazany odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 

Warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie przez wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z Rozdz. VI pkt. 2 SIWZ. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich                                 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani 

są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 

d) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

2) Podwykonawstwo: 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/ 

podwykonawcom. 

b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

14. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa: 

- Projekt budowlany 

- Projekt elektryczny 

- Projekt elektryczny-fotowoltaika 
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- Projekt sanitarny 

- Przedmiar budowlany 

- Przedmiar elektryczny 

- Przedmiar elektryczny – fotowoltaika 

- Przedmiar sanitarny 

Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót budowlanych 

Załącznik nr 3 – Uszczegółowienie  

Załącznik nr 4 - Formularz oferty  

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania 

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 8 – Wykaz osób 

Załącznik nr 9 - Wzór umowy  

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  

 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treść  


