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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 
 

l.p. Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1 Część I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

2 Część II Wzór Istotnych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego (IPU) 

3 Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  

  
 

 

CZĘŚĆ I – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

I. Nazwa i adres Zamawiającego. Definicje 
 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Hołogi w Nowym Tomyślu  
Adres:  ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 

  Definicje: 

 „SIWZ" – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

„Konsorcjum" - stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Ustawy Pzp; 

 „OPZ" - Opis Przedmiotu Zamówienia; 

„Prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) 

„Roboty budowlane" – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 2c Ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu 

budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 

„SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

"Wzór Istotnych Postanowień Umowy" lub "Istotne Postanowienia Umowy" zwany również IPU, wzór umowy, projekt 

umowy, umowa - załącznik do SIWZ (część II) 

„Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 

„Zamawiający” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

obowiązana do stosowania Ustawy. 

Dodatkowo:        W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji 
rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie 
zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy i aktów wykonawczych do Ustawy. 

II.  Oznaczenie Wykonawcy  

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.    

III. Tryb udzielania zamówienia 

Przetarg nieograniczony – art. 39 i nast. ustawy Pzp/ Rozdział 3/ Oddział 1 Ustawy.  

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 
- Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
64-300 Nowy Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12 
      Kondygnacja II piętra budynku „E” jest ostatnią kondygnacją tego budynku. Została wykonana w stanie 

surowym zamkniętym ze ścianami konstrukcyjnymi i działowymi. Nad nią - dach, na którym zainstalowano 

urządzenia techniczne dla funkcjonujących niższych kondygnacji budynku. Zadanie jest ostatnim etapem 

(kontynuacją) prac budowlanych wykonywanych w  oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę nr 626/2007 i 
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171/2009 wydanym przez Starostę Nowotomyskiego. Prace realizowane według zaktualizowanej we wrześniu 

2016 r. dokumentacji wykonawczej dla tej kondygnacji. W ramach niniejszego zadania przewidziano wykonanie 

wszystkich prac budowlano instalacyjnych wymaganych dla oddania pomieszczeń II piętra bud. „E” do 

użytkowania. W zadaniu uwzględniono montaż urządzeń medycznych trwale wbudowanych i innych, których 

późniejszy montaż byłby utrudniony i wymagał dodatkowych, ponownych robót budowlano-instalacyjnych. Na 

kondygnacji przewidziano budowę pożarowego systemu SAS i SAP w tym doprowadzenia okablowania i 

montażu centrali sterującej  w pomieszczeniu stałego dozoru na parterze przyległego segmentu szpitalnego „D” 

Zadanie musi być wykonane przy zachowaniu ciągłości pracy działów i oddziałów szpitalnych zlokalizowanych na 

niższych kondygnacjach oraz zachowaniu bezpiecznych warunków funkcjonowania całego szpitala. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również wskazówki dotyczące sposobu wykonania zadania 
znajdują się w następujących dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ (III cz. SIWZ), zatytułowanych: 
 

� Dokumentacja projektowa – Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Szpitala Powiatowego w Nowym 

Tomyślu – projekt zamienny wykonawczy, ul. Sienkiewicza 3,  64-300 Nowy Tomyśl, dz. Nr 560/10, 560/9, 

560/12, budynek „E” IIp. – Blok Operacyjny, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, 

� Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla zadania jak wyżej 

� Przedmiary robót 

 
UWAGA ! 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający posłużył się wskazaniem znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia bądź też źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (co było uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń) – Zamawiający deklaruje przyjęcie rozwiązań/produktów równoważnych w zakresie określonych 
parametrów granicznych, przy czym to na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania przedmiotowej 
równoważności.  

  

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na 

swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania 

oferty. Przy kalkulowaniu ceny wykonawca musi uwzględnić istotną okoliczność, iż roboty będą realizowane w 

całodobowo czynnym obiekcie służby zdrowia. 

Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy będzie wymagał od 

Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu na czas realizacji umowy ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej 

(według zasad określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy) oraz wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zgodnie z treścią niniejszej SIWZ.  

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby 

zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 

pracownika za wynagrodzeniem. 

 

5.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą 

czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etat. Wymagana liczba zatrudnionych osób ma 

wynosić min. 15 osób. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 
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5.2. Zgodnie z  art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) czynności robotnika stosownie do opisanych w przedmiarze robót  

 

5.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa 
w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia – stanowiącym załącznik do umowy. 

b) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących ww. 

czynności, tj. kopii umów o pracę pozbawionych danych osobowych pracowników i/lub pisemnych 

oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

c) Wykonawca zobowiązany będzie przedkładać na każde pisemne żądanie Zamawiającego (w terminie 

do 5 dni roboczych od wezwania) raport o stanie i sposobie zatrudnienia ww. osób, ich oświadczenia o 

otrzymaniu wynagrodzenia, dowody potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych podatków z 

tytułu zatrudnienia ww. osób. 

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności 

przez cały okres realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być 

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.  

 

5.3.1. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.  
 

a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. IV. 5.3 b) i c)  w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej 

w wysokości 5.000 PLN.   

b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. IV. 5.3. b) i c) SIWZ, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za 

odstąpienie od umowy w wysokości wskazanej w Istotnych Postanowieniach Umowy. 

c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% 

ceny brutto umowy za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.  

d) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób inną(ymi) osobą(ami) jeśli spełnione zostaną wszystkie wskazane przez 

Zamawiającego wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.  

6. Ponadto Zamawiający: 

a) Wymaga aby oferta obejmowała realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, a cena obejmowała koszty robót opisane w dokumentacji przetargowej, 

b) Wymaga udzielenia minimum  36 – miesięcznego okresu gwarancji i ujęcia w cenie urządzeń kosztów 

serwisu przez okres gwarancji; 

c) Wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy,  

d) Informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku 

powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące 

umów o podwykonawstwo zawarte w projekcie umowy (istotne postanowienia umowne) – stanowią 

integralną część SIWZ. 

7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

45300000-0  Wykonywanie instalacji budowlanych 

45400000-1  Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 

45500000  Roboty murarskie 
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8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 

9. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej i aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

V. Zamówienia częściowe 

  Zamawiający nie przewiduje ofert częściowych. 

VI. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

VII. Informacja o ofercie wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII. Termin wykonania zamówienia 

Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

IX.  Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu – obligatoryjne przesłanki wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz 

przesłanki fakultatywne - art. 24 ust. 5 pkt. 1 - 8 Ustawy; 

        1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 
 

1.2.1.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Ocena przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 

1.2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 
 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: 
 

a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku zakładu opieki 

medycznej o całkowitej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł obejmującą w swoim zakresie: - budowę 

lub przebudowę przynajmniej jednej sali operacyjnej wraz z pomieszczeniami wymaganymi dla bloku 

operacyjnego w ramach której wykonano: 

− prace budowlane w zakresie konstrukcji murowych i stalowych 

− prace budowlane wykończeniowe 

− dostawę i montaż zabudowy stałej sali operacyjnej  

− prace instalacji sanitarnych: wod – kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, 

− instalacji gazów medycznych z punktami poboru, 

− prace instalacji elektrycznych, 

− prace instalacji słaboprądowych: kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i okablowania 

strukturalnego. 
 

b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji czynnego obiektu 

użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł, w ramach których wykonano: 

- roboty budowlane murowe 

- roboty budowlane wykończeniowe, 

- roboty instalacji sanitarnych, 

- roboty instalacji elektrycznych 

- roboty branży elektrycznej  
 

1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które 

będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, tj. 
 

a) Kierownikiem budowy o uprawnieniach do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, który pełni 

lub pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w  budynku szpitala lub 

zakładu opieki medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. 1999 nr 112 poz 1316) w zakresie robót konstrukcyjno – 

montażowych, wykończeniowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych o łącznej wartości przedmiotu 

umowy min. 3 000 000,00 zł 

b) Kierownikiem robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, z minimum 3 
letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, który pełni lub pełnił funkcję kierownika budowy lub 

kierownika robót budowlanych przy realizacji robót w zakresie instalacji sanitarnych w  budynkach szpitali 

lub zakładów opieki medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316), 

c) Kierownikiem robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z minimum 3 letnim doświadczeniem od dnia 

nadania uprawnień, który pełni lub pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych 

przy realizacji robót w zakresie instalacji elektrycznych w  budynkach szpitali lub zakładów opieki medycznej 

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (Dz.U.1999 nr 112 poz. 1316), 
 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje zdobyte w innych 

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Uwaga! 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej 

i zawodowej zostanie spełniony wyłącznie jeżeli warunek ten spełni jeden z wykonawców samodzielnie. 
 

1.2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 

Posiadanie na rachunku środków finansowych lub dostępne na dzień składania ofert środki finansowe 

zabezpieczone kredytem w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. 

 
 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.2 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 łączących 

go z nim stosunków prawnych.  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie w 

przypadku kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji 

zamówienia; w tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 

c) 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. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy): 
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a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy), 

b) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: postępowanie, 

którego dotyczy, listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, cel działania, sposób ich 

działania, sposób odpowiedzialności – zgodnie z art. 141 Ustawy wymaga się solidarnej odpowiedzialności 

wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, wskazanie 

pełnomocnika do reprezentowania wykonawców, zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia, że 

pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane 

przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika. 

X.  Podstawy wykluczenia. 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

− o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), 

− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –      

Kodeks karny, 

− skarbowe, 

− o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności;  

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu;  

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych;  

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1  

Ustawy, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 

poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

 

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 

 
1. Do oferty (wzór określony w załączniku do SIWZ) każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór określony w załączniku do 

SIWZ) oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór określony w załączniku 

do SIWZ). 

Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Dodatkowo – w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – wraz z ofertą przedkłada pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania 
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o  którym mowa w ust. 1 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Oświadczenie ma potwierdzać, brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, 

3. Zgodnie z art. 25a ust. 5 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć  wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych 

podmiotów.  

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór określony w załączniku do SIWZ) 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

b) wykaz robót budowlanych – według załącznika do SIWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu 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 z załączeniem dowodów określających, czy roboty te 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; 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 



SPZOZ_NT/DZP/PN/ 11/16 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – wg załącznika do SIWZ 

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 

odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

g) 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; 

7. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lit. e) – h), składa dokumenty wskazane w § 7 ust. 1 – 2 Rozporządzenia 

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 2016r. poz. 1126).  

8. 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. 8 – wówczas zastosowanie 

znajduje  § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy – z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 

26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 

i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13. Wartości podane w dokumentach złożonych wraz z ofertą w walutach innych niż wskazane przez  Zamawiającego 

(PLN) zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w BZP.  

14. W razie konieczności, szczególnie gdy Wykaz robót budowlanych lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty 

budzą wątpliwości Zamawiającego może On zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane, dostawy lub usługi  były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

w tym zakresie.  
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15. Kwoty określone w warunkach udziału w niniejszym ogłoszeniu dotyczą kwot brutto.  

  

XII. Wadium 

1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

90 000,00 PLN Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  Nr 109, poz. 1158 ze 

zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 

zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji 

e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:  

Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie lub 

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy 

− wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a  ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził 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.  

 Dodatkowo:  

- W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi 

gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania 

Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne 

z obowiązującym prawem formy, 

-  Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, 

- Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą 

zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 

  

3. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 

4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:  
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PKO BP-O/Nowy Tomyśl  37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 

z dopiskiem „Wadium – Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego 

w Nowym Tomyślu – Budynek „E” II piętro” 

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kopii polecenia przelewu. Ewentualne załączenie kopii ułatwi 

identyfikację wniesionych wadiów. 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie 

oryginału w siedzibie Zamawiającego, jeżeli w treści dokumentu zastrzeżono jego ważność uzależnioną od 

posiadania oryginału (jeśli zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie wadium). Do oferty należy dołączyć kopię 

złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w 

siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. 

3) Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 

za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 

składania ofert.  

4) Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium.   

Zamawiający zwróci, odpowiednio zażąda wniesienia lub zatrzyma wadium według zasad określonych w 

art. 46 Ustawy. 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 

udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.  

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem 

umowy w sposób określony w oddzielnej korespondencji od Zamawiającego. Dodatkowo szczegółowe 

warunki dot. zabezpieczenia uregulowano w odpowiednim paragrafie wzoru umowy z Zamawiającym (Zał. 

do SIWZ). 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego PKO BP O/Nowy Tomyśl nr rachunku 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
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c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu 

wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności  jego uzasadniania,  

zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

(a.1) nie wykonał umowy lub 

( a.2) nienależycie wykonał umowę lub 

(a.3) nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi 

za wady na przedmiot zamówienia.   

Dodatkowo:  

- W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi 

gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania 

Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne 

z obowiązującym prawem formy, 

-  Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, 

- Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą 

zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 
 

6)    Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń. 

7)     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 

najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy. 

8)     Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy. 

4.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w odpowiednim paragrafie wzoru umowy 

stanowiącej część II SIWZ. 

XIV.  Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane 

będą w złotych polskich. 

XV.    Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że 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. 

4) Upoważnienie do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem, notarialnie albo zgodnie z przepisami w zakresie uwierzytelniania dokumentów, 

kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 

stosownie do treści niniejszej SIWZ bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ 

formie (Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złożenia oferty wspólnej). Wprowadzone zmiany nie powinny zmieniać treści załączników.  

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści 

art. 93 ust. 4 Ustawy. 

7) Podpisy nieczytelne powinny zostać opatrzone pieczęcią umożliwiającą identyfikację (w sposób 

niezmieniający zakresu umocowania), bądź do oferty powinna zostać załączona karta wzorów podpisów.  

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub 

kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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9) Forma składanych dokumentów uregulowana jest szczegółowo w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

2. Forma oferty- zalecenia porządkowe. 

1) Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, format nie większy niż A4. Arkusze o większych 

formatach należy złożyć do formatu A4.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących 

następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez 

osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie osoby lub więcej osób) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez 

Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 

parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - kto, 

w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

3. Zawartość oferty. 

3.1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a)  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, 

b) Wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XI niniejszej SIWZ, 

c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub dokumentów załączonych do oferty czy odpisu z  właściwego 

rejestru, 

d) Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony według wskazówek określonych w rozdziale XXV niniejszej 

specyfikacji „opis sposobu obliczania ceny” 

e) Opis doświadczenia kierownika budowy – zgodnie z załącznikiem nr 6 kryteriami oceny ofert wraz z 

załączonymi dowodami potwierdzającymi posiadane doświadczenie. 

3.2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 

wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie 

mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. W takim przypadku 

Wykonawca powinien wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste folie. 

Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty. 

XVI.  Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ i ogłoszenia  

1.   Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1) 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. 
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2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 

ppkt 1). 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie 

ujawni źródła zapytania. 

2.    Zmiany w treści SIWZ. 

Zasady dot. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały uregulowane w art. 38 ust. 4 

Ustawy. 

XVII. Zebranie Wykonawców 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców  w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści niniejszej SIWZ – na zasadach określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy 

XVIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

         -  Pani  Danuta Orwat  -  w zakresie szczegółów formalnych dot. procedury 

         -  Pan Stanisław Bursa -  w zakresie technicznym 

XIX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego t.j. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
imienia doktora Kazimierza Hołogi, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, I piętro, pokój nr 3 – 
sekretariat. 

do dnia  31.01.2017 do godz.  11:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) oraz 

dodatkowo w drugiej kopercie zabezpieczającej. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

„Oferta w postępowaniu pn: Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu  - 
Budynek "E" II piętro” 

"nie otwierać przed dniem: 31.01.2017r.  godz. 11:15” 

        Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy w celach porządkowych umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

XX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

           1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie   złożonej 

oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania  ofert. 

           2.   Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 

przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

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

          3.  Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

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

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

XXI. Miejsce i termin otwarcia ofert 
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     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3 - gabinet Dyrektora SPZOZ) 

w  dniu 31.01.2017r. o godz. 11:15 

XXII. Tryb otwarcia ofert 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy 

"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. 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. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny i inne informacje określone w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w informacji z otwarcia ofert.  

5.  Zgodnie z art. 86 ust. 5 -  niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach  

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24 aa ustawy, tj. Zamawiający może 

najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23) oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdz. IX SIWZ.  

XXIII. Zwrot oferty  

 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i dokonuje jej zwrotu.  

XXIV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę nie powoduje utraty wadium, natomiast przedłużenie terminu 

związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

5. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. Uprawnienia Wykonawców do przedłużania 

terminu związania ofertą uregulowane są w art. 85 Ustawy.  

XXV. Opis sposobu obliczenia ceny 
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. 

1. Podstawą obliczenia ceny ma być przygotowany przez Zamawiającego przedmiar robót wraz z dokumentacją 

wykonawczą oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

2. Cenę oferty należy przedstawić w formie kosztorysu uproszczonego. Dla każdej pozycji kosztorysowej winna być 

podana cena jednostkowa, ilość i wartość. 
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3. Kosztorys ofertowy winien zawierać wycenę wszystkich prac zawartych w przedmiarze robót z zachowaniem 

kolejności pozycji jak w przedmiarze inwestorskim oraz tabelę elementów scalonych zgodną z podziałem na 

stany i elementy jak w spisie działów przedmiaru. 

4. Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować wszystkie koszty oprócz podatku VAT 

(takie jak koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu, transportu technologicznego, koszty 

pośrednie, koszty zakupu i zysk, jak również uwzględniać wymagania szczegółowe zawarte w dokumentacji 

projektowej i STWIORB) 

5. Wykonawca nie ma obowiązku stosowania nakładów wg bazy normatywnej podanej przy przedmiarach robót – 

może sporządzić ofertę podając jako podstawę inną bazę normatywną, określić ceny na podstawie kalkulacji 

własnej lub danych rynkowych, zachowując następujące warunki: 

− zachowana zostanie kolejność pozycji kosztorysowej i poziom agregacji jak w przedmiarach   inwestorskich, 

− w wycenie poszczególnych pozycji uwzględniony zostanie zakres robót i materiały wymagane w opisach 

pozycji, STWIORB i dokumentacji projektowej, 

− nie zostaną pominięte pozycje przedmiaru. 

Oferty, które nie będą zawierały kosztorysów z wyliczonymi cenami jednostkowymi jak wyżej lub w których 
pominięte zostaną pozycje przedmiarów – zostaną odrzucone. 

6. W ceny oferty winny być wkalkulowane wszystkie koszty towarzyszące związane z realizacją przedmiotu umowy, 

obejmujące m.in. 

− koszty zakupu wody i energii elektrycznej do celów budowy oraz koszt montażu do celów rozliczeń 

podliczników energii elektrycznej i wody, 

− koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ oraz działania ochronne zgodnie z 

przepisami BHP i ppoż., 

− koszty inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, 

− koszty organizacji, utrzymania i likwidacji placu budowy w tym przygotowania zaplecza socjalnego dla 

pracowników, 

− koszty ubezpieczenia budowy, 

− koszty związane z ochroną robót, materiałów i urządzeń używanych od daty rozpoczęcia robót do daty 

odbioru ostatecznego, 

− koszty związane z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji w tym 

koszty koniecznych zabezpieczeń, osłon, oznakowań, 

− koszty usunięcia  z obiektu, transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych,  

− koszt wykonania otworu technologicznego na zewnętrznej ścianie kondygnacji IIp bud. „E” i po zakończeniu 

robót, odtworzenie stanu pierwotnego elewacji, 

− koszty pracy sprzętu i ludzi związane z transportem materiałów na miejsce wbudowania, (w tym koszt 

zewnętrznego urządzenia dźwigowego)  

− koszty wymaganych prób i badań, 

− koszty związane z obiorami robót, 

− koszty prac porządkowych – mycie, sprzątanie obiektu przed odbiorem końcowym, 

− koszty serwisowania urządzeń technicznych wg wymogów określonych w § 12 pkt. 5 projektu Umowy (IPU). 

7. Cenę oferty wynikającą z podsumowania wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego należy wpisać do formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w wysokości netto oraz podać wartość brutto (z podaniem podatku od 

towarów i usług VAT) 

Cena oferty na całe zadanie winna wynikać z wyliczeń kosztorysowych, zestawień tabeli elementów scalonych i 

sumy wartości naliczonego podatku VAT. 

8. Wszystkie ceny jednostkowe oferty muszą być zaokrąglone do pełnych groszy. 

9. Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem płatniczym, 

opartym na: 1) art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 1997r. Nr 97 poz. 1050 z późn. 
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zm.); 2) art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U z 1997r. Nr 140 poz. 938 z 

późn. zm.). 

10. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie  musi zawierać prawidłową 

(-e) stawkę (-i) podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do 

drugiego miejsca po przecinku. 

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

11. Zwraca się uwagę, że „system rurociągowy dla gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb. 

Wykonawca instalacji gazów medycznych winien posiadać uprawnienia do oznaczania sytemu rurociągowego 

znakiem CE wydanym przez jednostkę notyfikacyjną oraz wpis do rejestru Wyrobów Medycznych dla „System 

rurociągowy gazów medycznych”. 

Montowana armatura (skrzynki kontrolno-informacyjne, punkty poboru, zestawy nadłóżkowe, panele 

elektryczno-gazowe i wyposażenie z tym związane powinno być zarejestrowane jako wyroby medyczne. 

W takich przypadkach wykonanie instalacji gazów medycznych jest obłożone podatkiem VAT 8 %. 

Należy również mieć na uwadze 8 % stawkę podatku VAT  dot. lamp bakteriobójczych, liczników programatorów 

do tych lamp, lamp operacyjnych, kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej, stacji przeglądowej cyfrowych 

obrazów medycznych w warunkach sali operacyjnej. 

12. Za roboty ujęte w przedmiarach a niewykonane nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. 

13. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 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, składając ofertę, poinformuje 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. 

14. Cena musi być wyrażona w polskich złotych. 

15. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawca będą przeprowadzone w polskich złotych. 

16. Zamawiający poprawi omyłki w kalkulacji ceny oferty wg zasad matematycznych, uznając za prawidłowe 

elementy składowe i ceny jednostkowe, poprawiając kolejne działania matematyczne. Cena oferty powinna 

zostać określona jako brutto. 

17. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych Postanowień 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XXVI. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a)    zostaną  złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania; 

b)    nie zostaną odrzucone   

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

L.p.  Kryterium Waga (%) 

1 Cena (C) 93% 

2 Okres gwarancji (G) 4% 

3 Doświadczenie kierownika budowy (D) 3% 

Razem 100% 

 

Kryterium 1 – Cena (C ) zostanie ocenione w oparciu o poniższy wzór: 
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P1(C) = (Cmin/Ci) x 93% x 100 pkt 

Gdzie: 

P1(C) – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium (C) 

Cmin – najniższa cena ofertowana brutto spośród wszystkich badanych ofert 

Ci  - oferowana cena brutto badanej oferty „i” 

Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium cena (93 pkt) pozostałe proporcjonalnie mniej. 

Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona 

do dwóch miejsc po przecinku 

 

            Kryterium nr 2 – Okres gwarancji (G)  
Sposób oceny:  

Oferta zostanie oceniona na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty okresu 

gwarancji.  

Punktacja ofert zostanie przyznana w następujący sposób: 

 

Kryterium Waga 

Max. 
liczba 

punktów 

Sposób oceny Punktacja Pi(G) 

36 - 41 mies. gwarancji 0 pkt. 

42 - 47 mies. gwarancji 1 pkt 

48 - 53 mies. gwarancji 2 pkt. 

54 - 59 mies. gwarancji 3 pkt. 

Okres udzielonej 

gwarancji 
4 % 4 pkt. 

60 mies. gwarancji i więcej 4 pkt. 

 

UWAGA! 

Minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji wynosi  36 miesiące, maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy. 

Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

W przypadku gdy zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy Zamawiający 

uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 

ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy oferent będzie miał 

przyznaną ilość punktów jak za okres gwarancji = 60 miesięcy, przy czym zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy 

okres gwarancji wprowadzony zostanie do umowy.  

Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego okresu gwarancji była w pełnych miesiącach. 

 

Kryterium nr 4 – Doświadczenie kierownika budowy (D) 
Sposób oceny:  

Oferta zostanie oceniona na podstawie dołączonego do oferty Opisu doświadczenia kierownika budowy  wg 

następującej skali: 

Kryterium Waga 
Max. liczba 
punktów 

Sposób oceny  Punktacja   Pi (D) 

1 robota 
(minimum 

wymagane w  

pkt..IX 1.2.3. lit a) 

SIWZ 

0 pkt. 

2 roboty 1 pkt. 

3 roboty 2 pkt. 

Doświadczenie wyznaczonego przez Wykonawcę 

kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy przy zakończonych robotach budowlanych 

polegających na budowie, rozbudowie lub 
przebudowie  w budynku szpitala lub zakładu 
opieki medycznej o wartości robót powyżej 
3 000 000,00 zł  

3 % 3 pkt. 

4 robót 

lub więcej 
3 pkt. 

 

 

Wybór oferty 
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Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów wyliczoną w oparciu o wzór:  
 

Pi = Pi (C) + Pi (G) + Pi (D) 
 

Gdzie: 
 

Pi – łączna ocena punktowa badanej oferty „i” 

Pi (C ) – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium ceny( C ) 

Pi (G) – liczna punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium Okres gwarancji (G) 

Pi (D) – liczna punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium Doświadczenie kierownika budowy (D) 
 

XXVII. Oferta z rażąco niską ceną 

 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie:  
 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 ze zm.), 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c) wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w 

którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
 

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 

okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 

zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.  
 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.  
 

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  
 

5. Zamawiający odrzuca ofertę: 
 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dołączonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XXVIII. Tryb oceny ofert. 

1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie 24 ust. 4 Ustawy. 

2. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na 
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niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt. 3) Ustawy. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 

postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych 

prawem. 

4. Odrzucenie oferty. 

1)    Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy. 

XXIX. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie zasady i kryteria określone w 

SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

3. O wyborze oferty najkorzystniejszej (nazwa Wykonawcy, adres, uzasadnienie wyboru), Wykonawcach, których 

oferty zostały odrzucone i którzy zostali wykluczeni i pozostałych informacjach określonych  w art. 92 ust. 1 

Ustawy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty 

najkorzystniejszej wraz z pozostałymi informacjami określonymi w art. 92 ust. 2 Ustawy zostanie opublikowana 

na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wykonawcy wybranemu, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w BZP. 

XXX. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia  

1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej;  

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 Ustawy 

Pzp. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze  

oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, m.in.: Szczegółowego 

Harmonogramu Realizacji Umowy, 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej: 

a) Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia,  

b) dostarczyć kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

wraz z dowodami jej opłacenia na sumę  gwarancyjną określoną przez zamawiającego  w projekcie umowy. 

c) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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osoby pełniącej funkcję kierownika budowy i kierowników robót branżowych. (o ile nie zostały załączone 

do wykazu osób złożonym na wezwanie zamawiającego) potwierdzających posiadanie uprawnień przez 

osoby, o których mowa w ust. IX. 1.2.3 lit. a – c niniejszej SIWZ, 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy również do: 

a)  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) dostarczenie Zamawiającemu kopii n/w dokumentów:  

− w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia – dostarczenie umowy regulującej 

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (art. 23 ust. 4 Ustawy Pzp), 

odpowiednio umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej, o ile nie została załączona do oferty; 

− w przypadku spółki z o.o. gdy oferowana cena zamówienia wynosi powyżej dwukrotnej wysokości  

kapitału zakładowego, złożenie oświadczenia zgodnie z art. 230 KSH oraz dokumentu potwierdzającego 

uprawnienie rozporządzania prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia w imieniu Spółki o 

wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (wyciąg z umowy Spółki albo 

uchwałę wspólników); 

− w przypadku podmiotów zagranicznych – wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają prawo do 

wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane  oraz 

ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunków 

takiej zmiany zostały zawarte we Wzorze istotnych postanowień umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części zamówienia zgodnie 

z oświadczeniem złożonym w formularzu oferty. Przed podpisaniem umowy zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia szczegółowych informacji na temat podwykonawców i podmiotów trzecich 

wykonujących części zamówienia w związku z procedurą formalizacji ich udziału w realizacji zamówienia. 

9. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza 

terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na 

terytorium RP - Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw. 

10. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdz. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

XXXI. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 

ust. 1 Ustawy.  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, odpowiednio na podstawie art. 93 

ust. 3 Ustawy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXXII. Środki ochrony prawnej 

1. Każdemu Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy – jak dla postępowań poniżej kwot 

określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

XXXIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy 

pisemnej. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą 

przekazywać drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. XI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę 

pisemną.  
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Oświadczenia, wnioski (w tym zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 

zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem na nr 61/ 44-22-152 (odpowiednio 

na nr Wykonawcy) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 

147 i 615) na adres e-mail Zamawiającego: spzoz18@post.pl. 

Wszelkie dokumenty wymagające formy pisemnej należy przesyłać na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
imienia doktora Kazimierza Hołogi 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30 

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

dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub 

pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w 

wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, że pismo 

wysłane przez zamawiającego na nr faksu lub adres mailowy podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w 

sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

6. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie postępowania 

nadane przez Zamawiającego. 

XXXIV. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zleci 

podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  

XXXV. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ   

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4 Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych  

5 Załącznik nr 5 Wykaz osób 

6 Załącznik nr 6 Opis doświadczenia kierownika budowy 

7 Załącznik nr 7 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej  grupy kapitałowej, składane na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Wskazany w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.  

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załącznika oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej.  

Wprowadzone zmiany nie powinny zmieniać treści załącznika.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
 

.................................... 
Pieczęć Wykonawcy  

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 

Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

64-300 Nowy Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16   

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.Hołogi w Nowym Tomyślu  
ul. Poznańska 30    64-300 Nowy Tomyśl 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
KONTAKT (Wykonawca/ Lider (pełnomocnik)): 
 

Nazwa  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  

 
4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2)  gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 

zmianami,  

3) składam/-y następującą ofertę cenową: 

Cena  netto za całość przedmiotu zamówienia ......................................................................... zł.  

Słownie cena netto: ......................................................zł 

VAT ......................................................................... zł. 

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia ......................................................................... zł., 

Słownie  cena brutto: .....................................................................................................................zł 

w tym: wartość netto robót  podlegająca stawce VAT 23%: .................................................................. zł 

wartość netto wyposażenia i robót podlegająca stawce VAT 8% : ............................................... zł  

4) na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy ………. miesięcy gwarancji (min. 36 miesięcy)  

5) akceptujemy terminy wykonania zamówienia określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i Wzorze istotnych postanowień umowy, 

6) niniejsza oferta jest ważna w pierwotnym terminie przez 30 dni, 

7) akceptuję (- emy) bez zastrzeżeń Wzór Istotnych postanowień umowy stanowiący załącznik  do SIWZ. 
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8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(- emy)  się zawrzeć w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

9) wyrażam(y) zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego we Wzorze Istotnych postanowień 

umowy,  

10) W przypadku gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze robót (określone 

w § 15 pkt 4 Projektu umowy) Wykonawca dokona kalkulacji ceny przyjmując następujące stawki do 

kosztorysowania:  

     - Rg (roboczogodzina)  ………………… zł 

      - koszty pośrednie od Rg + S …………… % 

      - zysk ……............ %    od R+S+Kp(R+S) 

11) składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia],  

12) nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia, 

13) na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania: 
 

Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

a)    

b)    

c)    

  

14) zamierzam(y) powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia:  
 

l.p. Nazwa części zamówienia (zakres robót) Nazwa podwykonawcy 

   

 
 

15) informuję(jemy), że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego TAK * / NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp, tj. 

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

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i/lub usług. 
 

W przypadku odpowiedzi TAK* Wykonawca wskazuje następujące produkty lub usługi 
(wyszczegolnić należy nazwę 

produktu/ usługi i ich wartość)
: .............................................................................................................. 

W przypadku braku wypełnienia przedmiotowego oświadczenia Zamawiający automatycznie przyjmie, że 

nie ponosi żadnych zobowiązań z tytułu opłat wynikających z obowiązku podatkowego Wykonawcy, zgodnie 

z zapisami wynikającymi z art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp. 

 

 

..............................................                                

           /miejscowość, data/                                                    

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej (ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy (ów) 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

 
 

.................................... 
Pieczęć Wykonawcy  
 

Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 

Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

64-300 Nowy Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16   

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.Hołogi w Nowym Tomyślu  
ul. Poznańska 30  
64-300 Nowy Tomyśl 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
 

Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w 

Nowym Tomyślu, Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, 64-300 Nowy 

Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12 

oświadczam co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

 

* UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.”, składa każdy z 

Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego 

podmiotu/-ów: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

w następującym zakresie:  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Przekazanie zasobów polegać będzie na:/nastąpi poprzez:……………………………………………………………………...........……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

 

* UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.”, składa każdy z 

Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji 

 

 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

 

* UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.”, składa każdy z 

Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku  

podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
.................................... 
Pieczęć Wykonawcy  

 
Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 

Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

64-300 Nowy Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16   

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.Hołogi w Nowym Tomyślu  
ul. Poznańska 30    64-300 Nowy Tomyśl 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy Pzp 
Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy Pzp – w zakresie 

podstaw prawnych przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

*  UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp.” składa każdy z Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

……………………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt. 13-14 lub art.24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 
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*  UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp.” składa każdy z Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………….,  

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

( podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

 

*  UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp.” składa każdy z Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 

informacji. 

 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

 

*  UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp.” składa każdy z Wykonawców lub powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu robót budowlanych  
 

.................................... 
Pieczęć Wykonawcy  
 

Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 

Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

64-300 Nowy Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16   

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Hołogi w Nowym Tomyślu  
ul. Poznańska 30   64-300 Nowy Tomyśl 
 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy,  

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w  tym okresie, wykonałem / wykonaliśmy roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu i zgodnie z postawionymi w SIWZ warunkami szczegółowymi 

określonymi w pkt IX. 1.2.2: 

 

Lp. 

Nazwa i adres Podmiotu 

na rzecz którego roboty 

były wykonywane 

 

Wartość robót 

budowlanych brutto 

(PLN) 

Opis wykonanych robót budowlanych (rodzaj, 

ilość, zakres) 

-zakres musi potwierdzać spełnianie 

warunków postawionych przez 

Zamawiającego 

Okres realizacji 

zamówienia  

(termin rozpoczęcia 

robót– termin 

zakończenia robót 

1 2 3 4 5 

  
   

  
   

  
   

 

UWAGA ! 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 
 
 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu niniejszego zamówienia 

 
 
.................................... 
Pieczęć Wykonawcy  

 
Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 

Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

64-300 Nowy Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16   

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.Hołogi w Nowym Tomyślu  
ul. Poznańska 30  
4-300 Nowy Tomyśl 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
/którymi dysponuje lub dysponować będzie Wykonawca/ 

 

Oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

Lp. Nazwisko i imię  

Informacje na temat 

kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania 

zamówienia 

Zakres 

wykonywanych 

czynności do 

realizacji 

zamówienia  

Informacja o podstawie do 
dysponowania* 

1 2 3 4 6 

1.    

1) DYSPONUJE* - 

Wykonawca winien podać podstawę 

dysponowania* 

.............................. 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

lub 

 

2) BĘDZIE DYSPONOWAŁ* - 

Wykonawca winien załączyć do oferty 

oryginał pisemnego zobowiązania 

podmiotu udostępniającego* 

2.     

(…)    
 

* niepotrzebne skreślić 

Przed podpisaniem umowy wymagane będzie przedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii 

uprawnień i aktualnej przynależności do izb zawodowych osób wskazanych w wykazie. 

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

 
..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6– Opis doświadczenia kierownika budowy 
 
 
.................................... 
Pieczęć Wykonawcy  

 
Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 

Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

64-300 Nowy Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16   

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.Hołogi w Nowym Tomyślu  
ul. Poznańska 30  
4-300 Nowy Tomyśl 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Opis doświadczenia kierownika budowy 
 

Imię i nazwisko osoby przewidzianej dla pełnienia funkcji kierownika budowy: ....................................................... 

 

Doświadczenie wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 

zakończonych robotach budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie  w budynku szpitala lub 

zakładu opieki medycznej o wartości robót powyżej 3 000 000,00 zł 

 

Opisać wykonywane prace  spełniające kryteria j.w. oraz załączyć dokumenty potwierdzające kierowanie wymienionymi 

robotami (poświadczone za zgodność z oryginałem). 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 
..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej  grupy kapitałowej, składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 
 
.................................... 
Pieczęć Wykonawcy  

 
 

Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu Budynek "E" II piętro, Blok 

Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 

560/9, 560/12” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16   

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.Hołogi w Nowym Tomyślu  
ul. Poznańska 30  
64-300 Nowy Tomyśl 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala 

Powiatowego w Nowym Tomyślu Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu 

Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12” 

oświadczam(y), że: 
 

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184 z późn. zm.)*  
 

- wspólnie z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

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

należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między 

nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 
 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................... 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
 

..............................................                                ..................................................................... 

           /miejscowość, data/                                                          /podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

UWAGA!  
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert, zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

 


