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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
NR

FDZP.226.01.2020

WYKONANIE PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMIKI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: (62) 595-11-18 ; fax.: (62) 736-29-09
NIP 622-22-56-387; REGON 000314187
www.szpital.osw.pl
Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 14:35 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i
ustawowo wolnych od pracy).
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843),
zwaną dalej „ustawą”, oraz aktów wykonawczych do ustawy, a zwłaszcza:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2453),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450),
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr153, poz.1503 z późn. zm.),
Ustawa o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1764 z późn.zm.)
Kodeks cywilny
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
zastosować aukcji elektronicznej.
4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja roboty budowlanej pn.: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby
Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”.

2. Zamówienie nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1) Szczegółowe
wymagania
oraz zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony
w Załącznikach do SIWZ, tj.:
- w projekcie wykonawczym,
- w projekcie architektoniczno – budowlanym: zmiany nieistotne,
- w rys. Rzut poziomy Adaptowanych pomieszczeń po byłej pracowni Hemodynamiki w Zakładzie
Diagnostyki Obrazowej z karatami technologicznymi pomieszczeń.
- w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

1

Podstawą do ustalenia zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania są
projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne. Ofertę należy złożyć zgodnie z projektem wykonawczym i
specyfikacją techniczną oraz przedmiarem. Na Adaptację pomieszczeń po byłej pracowni Hemodynamiki w
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na pracownię EKG i pracownię opisową należy przestawić kalkulacje własną.
2) Instalacje gazów medycznych wraz z zainstalowanymi urządzeniami zakwalifikowane są do wyrobów
medycznych klasy II b i spełniają wymagania Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U.
2017 r. poz. 211 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1918), Dyrektywy Rady Europy nr 93/42/EEC, Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U.
2010 nr 215 poz. 1416). Wiąże się to ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normą PN-EN
ISO 7396-1:2016-07 oraz PN-EN ISO 7396-2. W związku z powyższym, montaż instalacji gazów medycznych
powinno wykonać specjalistyczne przedsiębiorstwo, posiadające referencje spełnienia wiarygodności
technicznej w świetle obowiązującego prawa budowlanego, a pracownicy powinni posiadać odpowiednie
uprawnienia do lutowania i spawania rurociągów miedzianych.
Wykonawca przed przekazaniem wykonanej instalacji do użytkowania wykonuje analizy i poddaje produkt
procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań producent dokumentuje
oznaczając wyrób znakiem „CE”. 4
3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła
a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań
równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów
technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana
równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w jakimkolwiek dokumencie
stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wystawcę (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem
parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość
składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać
rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach.
4) W ramach zadnia Prace obejmą m.in. :
 instalację wodociągową
 instalację kanalizacji sanitarnej,
 instalację centralnego ogrzewania
 instalację wentylacji
 roboty izolacyjne,
 instalację gazów medycznych,
 demontaże,
 instalację oświetlenia podstawowego,
 instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 instalację gniazd 230 V AC ogólnego przeznaczenia,
 instalację gniazd 230 V AC dedykowanych,
 instalację teleinformatyczne,
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 zasilanie technologiczne,
 instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
 instalację ochrony przed przepięciami,
 instalację połączeń wyrównawczych,
 instalację przywoławczą,
 roboty rozbiórkowe,
 tynki,
 podłogi i posadzki,
 posadzki i okładziny ścian z tworzyw sztucznych,
 izolację z materiałów rolowych poziome i pionowe,
 stolarkę otworową,
 roboty malarskie,
 wymagania dodatkowe które należy uwzględnić przy realizacji robót :
a) Sanitarnych – Instalacja wentylacji mechanicznej:
- Po przebudowie układów wentylacyjnych NW8, NW10 należy wykonać ponowną regulację całych systemów
wentylacyjnych oraz sporządzić protokoły.
b) Elektrycznej:
- Zasilanie elektryczne urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych należy wykonać z obwodów, sekcji
wentylacyjnej, rozdzielni głównej budynku Oddziału Kardiologicznego.
c) Wyposażenie pom. R01 uwzględnione w przedmiarze pod poz. 47. należy wykonać jako zabudową meblowa
w skład której wchodzą:
Szafa stająca o wymiarach 2100 wys x1100 szer x 600 gł z drzwiami oraz półkami w ilości 2 szt.
Szafa wisząca o wymiarach 600 wys. x 1100 szer x 600 gł z drzwiami oraz półkami w ilości 2 szt.
Szafka stojąca pod blatowa o wymiarach 850 wys x 1100 szer x 600 gł z szufladami w ilosci 2 szt. - każda z
szafek ma mieć trzy szuflady.
Blat roboczy szer 2200 x gł 600 w ilości 1 szt.
Półka nad blatowa szer 2200 gł 400 w ilości 1 szt.
Wszystkie drzwi oraz szuflady mają być wyposażone w zamki na klucza.
Wymiary zabudowy meblowej przed jejewykonaniem należy potwierdzić obmiarami z natury.
5) Warunki prowadzenia robót:
a) roboty będą się odbywać w czynnych obiektach Szpitala zgodnie z opracowanym harmonogramem
opracowanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru,
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby przy opracowywaniu harmonogramu realizacji prac, uwzględnić
rozdział na etapy:
- I etap przebudowa pomieszczeń po byłej pracowni hemodynamiki w Zakładzie Diagnostyki obrazowej na
pracownię EKG i pracownię opisową
- II etap pomieszczenia R04, R03, R05 ( po wykonaniu etapu I )
- III etap pomieszczenie R01, R02 pomieszczenie przygotowania pacjenta. ( po zrealizowaniu etapu I oraz
etapu II )
Uwzględnienie powyższego etapowania jest związane z koniecznością zachowania prawidłowej pracy
oddziału.
 Prowadzenie robót budowlanych może odbywać się będzie w godzinach od 7 do 18 przez 6 dni w tygodniu,
od poniedziałku do soboty włącznie,
 Zamawiający informuje, iż na terenie Szpitala może wydzielić Wykonawcy miejsca na składowanie wszelkich
towarów i materiałów budowlanych z wyłączeniem budynku,
 Zamawiający informuje, iż na terenie Szpitala może wydzielić Wykonawcy miejsca na zaplecze dla
pracowników z wyłączeniem budynku,
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 Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz w
jego otoczeniu.
6) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa,
b) protokolarnego przejęcia terenu budowy i dokonania przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń
terenu budowy,
c) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,
d) wystąpienia do Zamawiającego o ustalenie warunków przyłączenia i poboru energii elektrycznej na potrzeby
robót,
e) prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu Szpitala,
f) prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe,
g) utrzymania w należytym porządku i czystości teren budowy,
h) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w otoczeniu miejsca wyznaczonego granicami placu
budowy,
i) zabezpieczenia podłóg i innych powierzchni (np. folią) narażonych na zniszczenie lub zabrudzenie,
j) dbania o należyty porządek na terenie budowy, sprzątnięcia i umycia okien po zakończeniu robót w
pomieszczeniach, w których wykonano roboty,
k) składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z
administracją obiektu, a po zakończeniu robót całkowite uporządkowanie terenu;
l) uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót, przed zgłoszeniem do odbioru;
m) sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
n) przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu oraz
przeszkolenie w tym zakresie pracowników oraz przekazać w dniu odbioru końcowego harmonogramu
przeglądów okresowych zamontowanych przez niego urządzeń i instalacji;
o) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych;
p) zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy (tj. miejsca na składowanie wszelkich towarów i
materiałów budowlanych oraz miejsca na zaplecze dla pracowników);
r) sporządzenia harmonogramu rzeczowego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego
przed podpisaniem umowy;
s) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru budowlanego;
t) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;
u) prowadzenia i przechowywania z należytą staranności wewnętrznego dziennika budowy zgodnie z zapisami
specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz zgłaszania Zamawiającemu odbioru każdego elementu robót;
v) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;
w) dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych atestów na użyte materiały budowlane i instalacyjne.
x) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie
usunięcia stwierdzonych wad;
y) zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników
obiektu;
aa) koordynacji robót podwykonawców;
bb) przywrócenia na własny koszt do stanu pierwotnego zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawcę
wraz z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
cc) usuwania usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
dd) okazywania na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentów dopuszczających do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie wskazanych materiałów;
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ee) wykonania na własny koszt wszelkich badań wymaganych odrębnymi przepisami, oraz badań
laboratoryjnych w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości stosowanych materiałów;
ff) wykonania całości robót określonych niniejszą umową z materiałów własnych lub podwykonawców;
gg) wspólnie z Zamawiającym – odbioru robót wykonanych przez podwykonawców;
hh) usunięcia i utylizacji odpadów;
ii) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do
udziału w realizacji Umowy;
jj) prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy w godzinach od 7 do 18 przez 6 dni w
tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie;
kk) na żądanie Zamawiającego, do bezzwłocznego wykazania się, że osoby realizujące zamówienie zatrudnione
są na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zażąda okazania kopii dokumentacji pracowniczo – zusowskiej
lub złożenia oświadczeń na okoliczność, czy osoby świadczące roboty wskazane w przedmiocie zamówienia są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
ll) przestrzeganie zasad BHP i p.-poż na terenie Szpitala.
7) Roboty budowlane wymagają zgłoszenia do Wydziału Budownictwa Architektury Starostwa Powiatowego w
Ostrowie Wielkopolskim.
8) Zamówienie należy wykonywać na czynnym obiekcie. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja
będzie dostępny dla osób trzecich nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Należy
zachować szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywanie robót
na terenie czynnego obiektu. Roboty należy tak zorganizować, aby wykluczyć narażenie użytkowników i
osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Od momentu przejęcia placu budowy Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i
osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami oraz wszelkie za szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
9) Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej
mającymi zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych oraz wymaganiami SIWZ i umowy.
Zamówienie należy wykonać przy użyciu nowych wyrobów spełniających wymogi, o których mowa w art. 10
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym
w Dokumentacji Projektowej dla materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania na rynku polskim. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do okazania w
odniesieniu do wskazanych materiałów i urządzeń dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa, a
dla materiałów nie objętych certyfikacją deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z właściwymi normami
lub aprobatę techniczną.
10) Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją
niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.
11) Zamawiający planuje zorganizowanie zebrania Wykonawców (wizji lokalnej) – Zamawiający wyznacza
termin wizji lokalnej na dzień 14.01.2020 r. na godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o
zgłoszenie się do Działu Utrzymania Ruchu znajdującego się w siedzibie Zamawiającego.
12) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Kody CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane
45215140-0 – Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 – Instalacje centralnego ogrzewania
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45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45442100-8 – Roboty malarskie
45410000-4 – Tynkowanie
44220000-8 – Stolarka budowlana
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
IV. Wymóg zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, nie będących kierownikiem budowy i
kierownikami robót, tj. nie będących osobami, które pełnią samodzielne funkcje technicznych w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze. zm.),
a wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności:
- wynikające z przedmiaru robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz kanalizacyjnej, jak również
prace polegające na sprzątaniu placu budowy
- polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks
Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego do
przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.
4. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wskazanych w ust. 1. Wykonawca lub Podwykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w Załączniku nr 7 do SIWZ- wzór umowy.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. Nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w ust. 2, niezłożenie wyjaśnień, o których mowa w ust 6 lit. B
lub odmowa Wykonawcy przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego będzie traktowane jako
niedopełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.
V. Informacja o podwykonawcach:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom na zasadach
określonych w niniejszym Rozdziale, wzorze umowy, zapisach Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843).
2. Zamawiający, na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i wykazania firm podwykonawców w
formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być powierzone
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całość zamówienia.
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty
budowlane lub usługi. 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 lub
usług.
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5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 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.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oraz
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, określone w rozdziale 11
ust. 3 pkt 2.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 lit a) ustawy Pzp,
znajdują się we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). Stanowią one jedynie przykładowe, minimalne
postanowienia, które muszą pojawić się w umowie o podwykonawstwo. Wykonawca może wprowadzać
własne brzmienie postanowień do umowy o podwykonawstwo pod warunkiem, iż nie będą one stać w
sprzeczności z przedmiotowymi postanowieniami.
VI. Zamówienia , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
VII.Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny i wyboru ofert
a) Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie: 90 dni, 120 dni lub 150 dni – licząc od daty
podpisania umowy.
b) Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w dacie zbieżnej z podpisaniem umowy
w siedzibie Zamawiającego.
c) O terminie wykonania przedmiotu umowy decyduje data zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego
robót, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy roboty nie zostały zakończone
zgłoszenie nie jest skuteczne.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji,
okres rękojmi będzie wynosił tyle samo miesięcy co okres gwarancji licząc począwszy od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
IX. Wymagania dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości: 14 203,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście trzy złotych00/100)
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2016 r. poz.359).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
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4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Informacja dla Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej:
Konto bankowe Zamawiającego:
PKO BP Centrum Korporacyjne
nr konta: 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516
Wadium w formie pieniężnej musi być wpłacone do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 10:00, dowód wpłaty
musi być załączony do oferty.
1. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.
3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.4a i 5 ustawy Pzp.
4. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
5. W pozostałych sprawach dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45-46 ustawy.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust.1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej,
chyba że udowodni iż wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.
X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się Wykonawcami
1. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
2. Przedmiotowe postępowanie oznaczone jest znakiem FDZP.226.01.2020. Wskazane jest, aby
Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływał się na ten znak.
3. Określa się w następujące formy sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a. Forma pisemna
1) W myśl art. 78. § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art.14 ustawy Pzp do zachowania formy pisemnej
czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść
oświadczenia woli.
2) W myśl § 14 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)
- oświadczenia dotyczące wykonawcy, podmiotu trzeciego oraz podwykonawcy składane są w oryginale
- dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu i oświadczenia inne niż wskazane powyżej, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez: wykonawcę,
podmiot trzeci, podwykonawcę lub wykonawcę składającego ofertę wspólnie – w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
b. Droga elektroniczna
1) Droga elektroniczna w myśl przepisów ustawy z dnia 18 .07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz.1219ze zm.) oznacza wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą
systemów teleinformatycznych, tj. ze względu na panujące u Zamawiającego warunki techniczne za
pomocą poczty elektronicznej.
2) Adres elektroniczny, tj. oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się
za pomocą poczty elektronicznej, na który należy kierować oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub
informacje: zamowienia@szpital.osw.pl
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3) Zamawiający wyróżnia dwie formy poczty elektronicznej:
a.a) opatrzoną przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
a.b) nieposiadającą podpisu, o którym mowa w ppkt 3 lit. a (e-mail),
Warunki dla poczty elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:
a.a)w myśl przepisu art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp oświadczenie woli
złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie
pisemnej, w związku z tym Zamawiający nie wymaga potwierdzania go formą pisemną,
3) Warunki dla poczty elektronicznej nieposiadającej podpisu, o którym mowa w ppkt. 3 lit. b (e-mail):
a.a) e-mail winien zawierać skan/kopię oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji kierowanej do
Zamawiającego,
a.b) każdy e-mail powinien zostać niezwłocznie potwierdzony formą pisemną,
a.c) w tytule należy wpisać nr sprawy,
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje kierowane do Zamawiającego w postaci
w postaci elektronicznej uznaje się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z ich treścią, czyli w godzinach pracy
Zamawiającego.
4) Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji poprzez odesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej
wskazany w ppkt. 2.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane
awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od
operatora zapewniającego transmisję danych.
6) W przypadku składania elektronicznych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust. 1
oraz 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7) SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego: ul. Limanowskiego 20/22,
63-400 Ostrów Wielkopolski w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od 7:00 do 14:35 lub pobrać ze
strony internetowej: www.szpital.osw.pl
8) Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
wymaga, aby pytania o wyjaśnienie treści SIWZ miały formę edytowalną Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje zapytanie
na piśmie, na faks +48 62 736-29-09 lub na adres elektroniczny (zamowienia@szpital.osw.pl).
9) Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpital.osw.pl) bez ujawniania źródła zapytania.
10) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w
każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.osw.pl oraz
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.
11) Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi na stronie
internetowej Zamawiającego (www.szpital.osw.pl) zatem zaleca się bieżące monitorowanie strony
internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ
bądź wyjaśnieniami lub modyfikacjami SIWZ.
12) Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
wykonawców, na stronie internetowej.
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13) Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:
- Elżbieta Kaczmarczyk – Sokołowska – zamówienia@szpital.osw.pl
XI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 oraz
 spełniają warunki udziału w postępowaniu, wskazane w art. 22 ust. 1b, tj.:
1)kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
a) Wykonawca dysponuje dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w nie mniejszej
wysokości niż 800 000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych);
b) Wykonawca posiada opłaconą polisę OC w zakresie świadczonej działalności na kwotę minimum
500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3) zdolność techniczna lub zawodowa
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże, że
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, minimum jedną robotę
budowlaną, która obejmowała swym zakresem przebudowę, rozbudowę obiektów w technologii tradycyjnej
obejmującej roboty posadzkarskie, wykończeniowe, instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych ,
elektrycznych w podmiotach świadczących usługi medyczne w tym oddziały o profilu zabiegowym, której
wartość robót wynosiła co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych00/100)
b) będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo budowlane ,
- kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodno - -kanalizacyjnych, c.o.,
wentylacyjnych i gazowych,
- kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
1. Samooczyszczenie się wykonawcy
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności w myśl art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez
niego dowody.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zobowiązania podmiotów trzecich:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) 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 mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ).
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3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa powyżej powinno być złożone w formie pisemnej w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub osobę uprawnioną
do jego reprezentowania.
4) Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty w sposób
jednoznaczny powinny wynikać następujące aspekty:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8.
a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 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.
b) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
c) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, 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:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w ust. 1.
XII.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający najpierw oceni oferty wykonawców w oparciu o oświadczenia
załączone do ofert, a następnie przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ),
o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i 8 oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację
o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniu.

11

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 ww. oświadczeniu.
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
4) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,
5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca (Załącznik nr 5 do SIWZ) –
jeśli dotyczy,
6) zaleca się dołączenie do oferty płyty CD z zeskanowaną ofertą wraz z załączonymi dokumentami, w
osobnym pliku należy zeskanować i nagrać na tę sama płytę dokumenty stanowiące „tajemnice
przedsiębiorstwa”,
7) kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną oraz
przedmiarem.
8) informację o obowiązkach wynikających z przepisów o podatku VAT (Załącznik nr 8 do SIWZ).
2. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na wezwanie zamawiającego:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a)
Zamawiajacy wymaga złożenia dokumentu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ),
potwierdzajacego , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z
należytą starannością, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie,
minimum jedną robotę budowlaną, która obejmowała swym zakresem przebudowę, rozbudowę
obiektów w technologii tradycyjnej obejmującej roboty posadzkarskie, wykończeniowe, instalacyjne w
zakresie instalacji sanitarnych , elektrycznych w podmiotach świadczących usługi medyczne w tym
oddziały o profilu zabiegowym, której wartość robót wynosiła co najmniej 800 000,00 zł brutto
(słownie: osiemset tysięcy złotych00/100) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotu, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane 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,
b) wykaz osób (Załącznik nr 4 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, 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,
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na sumę 800 000,00 zł
(słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) , w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
d) opłaconą polisę OC w zakresie świadczonej działalności na kwotę minimum 500 000,00 zł. (słownie:
pięćset tysięcy złotych00/100).
2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postanowieniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
b) dokumenty podmiotów zagranicznych wymienione w Rozdziale XIII SIWZ – jeśli dotyczy.
Wyżej wymienionych dokumentów (rozdział XII ust. 3) nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
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Uwaga!!!
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp – tzn.
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca
ten, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Dodatkowe informacje:
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2 niniejszego rozdział
1) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2
niniejszego rozdziału, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a Pzp.
2) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
3) Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
niniejszego rozdziału, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4) 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.
5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6) W razie konieczności, szczególnie gdy wykazy, oświadczenia lub inne dokumenty złożone przez wykonawcę,
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty były wykonane lub są wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.
7) Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych
niż oświadczenia, w przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp., wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10)Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
12) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 17.02.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz.1114 oraz 2016r.
Poz. 352).
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a) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty,
b) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym
rozdziale, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
XIII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale XII ust. 4 pkt. 2 SIWZ składa:
1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i
opisanym:

Pieczęć firmy Wykonawcy
Nazwa Zamawiającego:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
„Oferta przetargowa: Przebudowa pomieszczeń na potrzeby
HEMODYNAMIKI ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim".
(FDZP.226.01.2020) – nie otwierać przed 27.01.2020 r. godz. 10:30”

PRACOWNI

2. Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
gospodarczej lub Pełnomocnika, a w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej
Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie
lub osobno),
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b) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
b) Oferta musi być sporządzona:
- w języku polskim,
- w formie pisemnej
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi
numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
stanowić odrębną część oferty).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę,
b)o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed
upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 17 ust. 1 niniejszej SIWZ oznaczając
odpowiednio „ZMIANA OFERTY” / „WYCOFANIE OFERTY”,
d)do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania
XV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a)
muszą
ustanowić
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi
wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem
b) muszą wspólnie wykazać, że spełniają warunki dotyczące wymaganych kompetencji lub uprawnień,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, oraz zdolności technicznej lub zawodowej;
c) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie pełnomocnika do przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
d) Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, oceniane będą łącznie ich kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolność techniczna lub zawodowa.
2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę
w szczególności na następujące wymagania:
a)
następujące dokumenty i oświadczenia:
 oferta (Załącznik Nr 1 do SIWZ)
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oraz na wezwanie Zamawiającego w procedurze art. 26 ust. 2:
 wykaz robót (Załącznik nr 3 do SIWZ)
 wykaz osób (Załącznik nr 4 do SIWZ)
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 800 000,00 zł
(słownie : osiemset tysięcy złotych00/100)
 opłaconą polisę OC w zakresie świadczonej działalności na kwotę minimum 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych00/100)
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum
b) następujące dokumenty i oświadczenia:
 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 25a Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ)
* informację o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ),
składaną w terminie zgodnym z zapisami Rozdziału XII pkt 2
oraz na wezwanie Zamawiającego w procedurze art. 26 ust. 2:
* odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
* oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716), o którym
mowa w Rozdziale III ust. 3 pkt 2 lit. d;
 dokumenty podmiotów zagranicznych wymienione w Rozdziale XIII SIWZ – jeśli dotyczy
podpisuje / składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
XVI. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2 na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.
Limanowskiego 20/22 – pokój 7 (sekretariat), nie później niż do dnia 27.01.2020 r., do godziny 10:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina).
3. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert, Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 27.01.2020 r., o godzinie 10:30 w pokoju nr 13 w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki
płatności zawartych w ofertach.
8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert
zamieszcza na swojej stronie internetowej www.szpital.osw.pl
9. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego,
zapisaną na złożonej ofercie.
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XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ten
rodzaj wynagrodzenia określa w przepisie art. 632 następująco:
„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę”.
W związku z powyższym Wykonawca powinien sporządzić własną kalkulację obejmującą wszystkie
niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia . Wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z
wzorem umowy i uwzględnić wszystkie wynikające z niej ryzyka.
2. Podana w ofercie cena będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obliczone na podstawie
SIWZ, projektu architektoniczno budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót
stanowi jedynie materiał pomocniczy. Cena musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Cenę oferty należy wyrazić w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Podatek VAT zgodnie z zasadami jego naliczania winien być doliczony do kosztorysowej wartości
wykonanych prac objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w ofercie podana
była cena brutto oraz cena netto oraz % i wartość podatku VAT.
5. Cena netto oferty nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena brutto oferty może się
zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT określana jest
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r.,
Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
6. Wyklucza się możliwość roszczeń przyszłego Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania cen lub
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
UWAGA:
1. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w
zakresie podatku VAT należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca oświadczy, że jest
czynnym podatnikiem podatku VAT i poda swój unijny numer identyfikacji podatkowej. W przypadku
obliczenia ceny przez Wykonawcę zgodnie z opisem w tabelach, wskazania podatku VAT i ceny brutto z
doliczonym podatkiem Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
XIX.

Informacja dotycząca walut obcych.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [ PLN ].
XX.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryteria i waga oceny ofert:
a) cena oferty (brutto)
- 60%
b) okres udzielonej gwarancji
- 20%
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c) okres realizacji przedmiotu zamówienia - 20%
Kryteria i waga oceny ofert:

1. Kryterium oceny ofert nr 1 - cena – waga 60% przy czym 1% = 1 punkt.
najniższa cena z zaoferowanych
liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 60
cena badanej oferty
2. Kryterium oceny ofert nr 2– okres udzielonej gwarancji - waga 20% przy czym 1% = 1 punkt.
- od 36 do 47 miesięczny gwarancji – 10 pkt.
- od 48 do 59 miesięczny gwarancji – 15 pkt.
- 60 miesięczny gwarancji – 20 pkt
UWAGA!!!
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji,
okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
Podanie dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji potraktowane zostanie jako okres równy 60 miesiącom
gwarancji.
2. Kryterium oceny ofert nr 3– okres realizacji przedmiotu zamówienia - waga 20% przy czym 1% = 1 pkt.
 okres realizacji do 90 dni – 20 pkt.
 - okres realizacji do 120 dni – 15 pkt.
 - okres realizacji do 150 dni – 10 pkt.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku lub z większą dokładnością jeżeli przy zastosowaniu ww. zaokrąglenia nie wystąpi różnica w ilości
przyznanych punktów z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.
W przypadku, gdy przepisy o podatku od towarów i usług – w odniesieniu do przedmiotu zamówienia –
przewidywałyby, że do rozliczenia należnego podatku VAT zobowiązany jest nabywca – Zamawiający, dla
potrzeb oceny ofert, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, który zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa miałby obowiązek rozliczyć.
W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z
najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych (art.91 ust. 4 PZP).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród
ofert uznanych za ważne.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii
Europejskiej Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w
kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na
Zamawiającym, wynikających z innych przepisów.
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XXI. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 8 wraz z
informacją zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne,.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a i d na swojej stronie internetowej
www.szpital.osw.pl.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
5. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego na minimum dwa dni
przed wyznaczonym terminem podpisania umowy (z wyjątkiem lit. e niniejszego punktu –zabezpieczenie
można złożyć w dniu podpisania umowy) zobowiązany jest do:
a) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie do przedstawienia umowy
regulującej zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, która będzie w swojej
treści zawierała co najmniej postanowienia dotyczące: określenia przedmiotu zamówienia, czas trwania
umowy, określenie wspólnej, solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców za realizację
zamówienia, upoważnienie dla jednego z Wykonawców (ustanowienie lidera) do składania i
przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego, zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
Partnerów, a także do otrzymywania należnych płatności,
b) przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu wykonawczego, sporządzonego w oparciu o materiały
załączone do przetargu stanowiące podstawę do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorys
winien
uwzględniać
ewentualne
zmiany
i
uzupełnienia
przekazywane
przez
Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej,
c) przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego sporządzonego przez Wykonawcę.
Harmonogram wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Harmonogram zawierać będzie kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane
stanowiące przedmiot umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót
składających się na przedmiot umowy. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze
Stron umowy.
d) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o jakim mowa w art. 147 ust. 1 Pzp w
wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (jest to cena za cały okres realizacji zamówienia).
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zamawiający
nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art.148 ust.2 PZP.
W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy zastosowanie mają również przepisy
art. 148 ust. 3-5; art.149 ust. 1 i 3; art. 151 Pzp.

I. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego zobowiązany jest do
podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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3. Zamawiający, dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie na zasadach określonych w Załączniku nr 7 do
SIWZ – Wzór Umowy.
4. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż:
 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
albo

 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
którym mowa w ust. 5, jeżeli:
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności
zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

7. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej
SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XXIII. Informacje dodatkowe.
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie
Wielkopolski ul. Limanowskiego20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski ; tel. 62 595 11 00
4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie
Wielkopolski ul. Limanowskiego20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski ; tel. 6 jest Pan Maciej Hejduk tel.
512-125-301; e-mail: mhejduk@szpital.osw.pl
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Przebudowa pomieszczeń na potrzeby
PRACOWNI HEMODYNAMIKI Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 poz.1843), dalej „ustawa Pzp”
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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10. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
11. . Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. lit. c RODO.
XXIV. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 - Wzór umowy wraz z załącznikami do umowy.
Załącznik nr 8 - Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów o podatku VAT
Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna wraz z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, „ślepe”
kosztorysy, STWiOR, dokumentacja projektowa – projekt architektoniczno budowlany –
zmiany nieistotne, rzut poziomy adaptowanych pomieszczeń po byłej pracowni
Hemodynamiki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z kartami technologicznymi pomieszczeń.

Zatwierdzam:
/podpisano
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Dariusz Bierła/
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