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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej części dokumentu SIWZ) oraz 
wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital-nowytomysl.pl w 
zakładce "Ogłoszenia / Przetargi". 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 05 /18. 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak sprawy. 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i jej załączników. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
 

I.  Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 

w Nowym Tomyślu 
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 

Nr fax: (61) 44 22 152  
e-mail:  spzoz18@post.pl 

 

Godziny urzędowania Zamawiającego: 730 - 1500  od poniedziałku do piątku. 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. euro 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 
2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" lub "Pzp".  
 

III.  Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową dróg wewnętrznych, budową 
parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz remontem podjazdu technologicznego do 
budynku C. Inwestycja zlokalizowana jest  przy ul. Sienkiewicza 3, działki 560/23; 560/9; 560/21. 

      Zakres inwestycji obejmuje: 
a) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych, z kostki brukowej koloru czerwonego;  
b) wykonanie nowej konstrukcji chodników, z kostki koloru szarego;],  
c) wyznaczenie nowych ciągów pieszych, dla obsługi personelu szpitala oraz pacjentów; 
d) budowa parkingu z 19 miejscami postojowymi; 
e) budowa placy odstawczych.  

Powierzchni dróg wewnętrznych – 1 342 m2  
Parkingi, miejsca dostawcze – 424 m2  
Chodniki – 509 m2  

f) remont istniejącego podjazdu (rozbiórka niezbędnych elementów zewnętrznych podjazdu, wykopy z 
rozkopami pod realizację podjazdu, wykonanie konstrukcji podjazdu, nawierzchni podjazdu, montaż 
balustrad podjazdu) 

 

2) Zamawiający wymaga, realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką 
zawodową oraz postanowieniami umowy. 
 

3) Prowadzenie prac związanych z budową i przebudową nawierzchni oraz remontem podjazdu 
technologicznego przy budynku C winno być tak zorganizowane, aby maksymalnie zminimalizować 
uciążliwość dla funkcjonowania szpitala. Winna być zachowana możliwość. 

- stacjonowania karetek,  
- odbioru odpadów medycznych z pomieszczenia ich składowania, 
- dostaw butli z gazami medycznymi do budynku tlenowni, 
- dostaw leków do apteki szpitalnej i ich odbiór przez oddziały szpitalne, 
- ustawienia pojemników na odpady komunalne i ich załadunku ( 2 kontenery 10 m3 + 1 szt. 7 m3 ), 
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W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby prace związane z remontem i budową nawierzchni 
wykonane były minimum w dwóch etapach wg załączonego rysunku – zał. 2. Dopuszcza się możliwość 
wzajemnego uzgadniania bieżących korekt w zakresie kolejności i zakresu prac w danym etapie celem 
ograniczenia utrudnień dla szpitala wynikających z prowadzonych robót. 

 

4) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem  gwarancji. 
Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem  rękojmi. W 
przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 
 

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa,  specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  przedmiary robót. Wymagania Zamawiającego 
odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr  3 
do SIWZ 
 

6) Informacja na temat rozwiązań równoważnych  
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił 
przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub 
produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu 
zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane 
standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę 
równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, 
wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 
Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem 
„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, 
bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. 
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych  znakach 
towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż 
określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 
ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu 
nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 
materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto 
materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 
rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub 
załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub  
równoważna”. 

 
7)  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.  

 
*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. 

 
7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu 
pracy 1 etat. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących 
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia o pracę nie dotyczy 
sytuacji w której, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonują powyższe 
czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 
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Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W 
przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego 
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

 
7.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia  
a) czynności robotnika opisane w przedmiarze robót 
 
7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
 
7.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.  

a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

 

b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5 dni 
roboczych licząc od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów 
potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenia zawierającego wykaz pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres 
obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za 
podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian 
osobowych; 

 

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie 
Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w wykazie pracowników są 
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 
osób, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

 

7.5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.  
 

a) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, 
wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 2 000 zł za 
każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego; 

b) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 7.4 b) i c) lub podanie 
nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian 
osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 2 000 
zł. 

c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 

8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 
Pzp. 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):  

45000000-7  roboty budowlane 
45233120-6  roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1  roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7  roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1  roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45453000-7  roboty remontowe i renowacyjne 
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IV.  Termin wykonania zamówienia 

 
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: po podpisaniu umowy. 

W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy – nastąpi przekazanie placu budowy.  
(przez dzień roboczy należy rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy)  

2)  zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia (wraz z jego odbiorem): do 17 tygodni od dnia 
podpisania umowy. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu.  

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

-    nie podlegają wykluczeniu,  

-    spełniają następujące warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający nie precyzuje tego warunku 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie precyzuje tego warunku 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 
 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty porównywalne z 
przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej tj. budowie, 
przebudowie lub remoncie  parkingów, chodników, ścieżek rowerowych lub dróg z kostki brukowej 
o wartości minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda oraz potwierdzi, 
że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone. 

 
b) dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno drogowej bez ograniczeń. 

UWAGA:  
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 2014 r.  poz. 1278) lub  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
 podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.   
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w 
art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkcie 3) 
lit a) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.  
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, warunek określony pkcie 3) lit a) 
zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni warunek samodzielnie. 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
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szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
ust. 1. 

 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, w sytuacjach opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 
tj.: 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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615) 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, 
uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający oceni, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego oświadczenia o 
braku podstaw wykluczenia, aktualnego na dzień składania ofert, zgodnie z wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i dokumentów potwierdzających, że 
oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez  Zamawiającego .  

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V. 
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, innych wymogów SIWZ, wykonawcy muszą 
złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca sporządza 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.  

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa 
w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 dotyczące tych podmiotów. 

1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.3 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na 
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp - 
sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

1.5.  kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej 

 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia 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 oświadczenia 
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: 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) 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 (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp) 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 

c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów 
dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca 
polega na zasobach podmiotu trzeciego; 

d) wykaz robót budowlanych 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 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty ( wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) 
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e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 8 do 
SIWZ) 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 3 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
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 pkt 3 a) zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) - w 
takim przypadku Zamawiający pobierze samodzielnie dokumenty z baz danych.   

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
Rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu 
pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (na zasadach określonych w art. 23 
Ustawy Pzp). 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. Do oferty należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa wszystkich stron, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 

8. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 
należy dołączyć do oferty. 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w VII 1.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

12. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane 
są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt V.3  SIWZ należy złożyć w formie 
oryginału. 
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13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
14. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 

oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 
(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca 
polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca 
polega na podstawie pełnomocnictwa. 

15. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować 
osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

16. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 
znaleźć podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz klauzula 
„za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za 
zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej 
ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

18. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

19. Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

20. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

21. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

22. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp, w szczególności 
zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2016, poz. 1126) 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 
pisemną.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: SPZOZ, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, Dział Zamówień Publicznych  i 
Zaopatrzenia. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, i w rezultacie 
spowodować niezachowanie właściwych terminów z winy wnoszącego. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: spzoz18@post.pl, a faksem na nr: 61 44 22 152.  

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 
której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.  
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1)  mgr Danuta Orwat – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, faks: 61 4422152,  
e-mail: spzoz18@post.pl 

2) Stanisław Bursa  – Kierownik Sekcji Technicznej.( nr fax 61/44 22152) 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.  

 

IX. Wymagania dotyczące wadium.  

 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zabezpieczona 
wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania ( na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 

2. Wadium może być wniesione w:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
110). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w PKO BP SA O/Nowy Tomyśl nr rachunku 
37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu „Przebudowa 
dróg wewnętrznych przy Szpitalu ”.  

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia  i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie,   a jego kopia w ofercie.  

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.  

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 
 
 

X. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



SPZOZ_NT/DZP/PN/ 05/18 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  11 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 
5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez 

wykonawcę. 
6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy. 

7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) 
działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski, chyba że SIWZ stanowi inaczej. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez 
wykonawcę. 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a)  ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 

b)  nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c)  podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. 

13. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

• Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ; 

• Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną,  

• oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.1. SIWZ o treści zgodnej ze  wzorem stanowiącym załącznik 
Nr 4 do SIWZ; 

• dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także oryginał pełnomocnictwa (lub notarialnie poświadczona kopia 
pełnomocnictwa); 
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• Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. V.3. SIWZ – jeżeli wykonawca polega na 
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ; 

14.  Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej 
zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Zalecane jest zapakowanie 
oferty do 2 kopert (zewnętrznej i wewnętrznej). 

15.  Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

• nazwę, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

• nazwę, adres Zamawiającego oraz informacje np. wg poniższego wzoru:  
 

nazwa i adres 
wykonawcy 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  
im. dra K. Hołogi 
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 

 
OFERTA 

Przebudowa dróg wewnętrznych przy Szpitalu 
SPZOZ_NT/DZP/PN/ 05/18  

 
NIE OTWIERAĆ PRZED:     12.06.2018r. godz.1015 

 

Na opakowaniu wewnętrznym oferty (kopercie wewnętrznej) należy zamieścić informację j/w, z podaniem 
nazwy i dokładnego adresu Wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie 
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

16.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

17.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

18.  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy 
PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

19.  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 
publikowany przez Narodowy Bank Polski z zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

20.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów 
w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w 
rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale VII należy składać najpóźniej do dnia  
12.06.2018r.  do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, 
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pokój 3 – sekretariat w godzinach urzędowania od 730 do 1500  w dni robocze, tj. od poniedziałku do 
piątku. 
Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby zapewnić wpływ oferty do Zamawiającego w 
wyznaczonym terminie. 

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce 
wskazane w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.  

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia  12.06.2018r.  o godz. 1015  w siedzibie Zamawiającego - Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, ul. 
Poznańska 30, bud. I piętro - pokój nr 4. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 
oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. XI.15 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej www.szpital-

nowytomysl.pl informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką 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. 

8.  Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. XII.1, zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie.  
 

XIII. Opis sposobu obliczania 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. 

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 koszty towarzyszące 
związane z realizacją przedmiotu umowy np. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty 
utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
koszty ubezpieczenia oraz inne koszty wynikające z umowy i 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: 

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

2. w wycenie poszczególnych pozycji uwzględniony zostanie zakres robót i materiały wymagane 
w opisach pozycji, STWIORB i dokumentacji projektowej, 

3. 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. 
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6. 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. 

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

8. 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. 

9. Zamawiający poprawi omyłki w kalkulacji ceny oferty wg zasad matematycznych, uznając za prawidłowe 
elementy składowe i ceny jednostkowe, poprawiając kolejne działania matematyczne. 

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

11. Cena musi być wyrażona w polskich złotych. 

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

13. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w wzorze umowy. 

14. 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. 

 

XIV. Badanie ofert. 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania procedury odwróconej (zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp), tj. 

może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

   

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 
1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  

a)  cena ofertowa brutto                         –    85 % 

b)  długość okresu gwarancji                           -     10 % 

c) termin wykonania                       -       5 % 
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W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, gdzie 1% = 1 pkt. 

 
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji 
przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót.  Uwzględnią także 
wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. 
Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą 
przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany 
- identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest 
upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako 
jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.  

 

Kryterium – cena ( C) 

 
     cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych  

C =  …………………………………………  x 85 pkt  
                        cena oferty badanej  

 

Kryterium – długość okresu gwarancji  ( G ) 

 
              okres gwarancji w ofercie badanej (nie mniej niż 36 miesięcy) 

G =  ………………………………………………………………………………    x 10 pkt   
               najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych ( nie więcej niż 60 miesięcy) 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w 

pełnych miesiącach. 

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.  
Jeżeli  Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, termin ten będzie wiążący do 
Wykonawcy, jednakże do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres maksymalny zawarty 
w SIWZ, tzn. 60 miesięcy. 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy wówczas jego oferta zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako niezgodną z SIWZ. 

 

Kryterium – termin wykonania ( T ) 
 

Maksymalny dopuszczalny termin wykonania zamówienia – do 17 tygodni od dnia podpisania umowy 
 

Gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie i wykona zamówienie w terminie :  
a) do 12 tygodni. – otrzyma 5,00 pkt 
b) do 13 tygodni  – otrzyma 4,00 pkt 
c) do 14 tygodni – otrzyma  3,00 pkt 
d) do 15 tygodni – otrzyma  2,00 pkt 
e) do 16 tygodni – otrzyma  1,00 pkt 
f) do 17 tygodni – otrzyma  0,00 pkt 

 

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu wykonania przekraczającego 17 tygodni lub niepodanie 
żadnego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ( treść oferty nie 
odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 
 

2. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg wzoru: 
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O (ocena) =  C + G + T 

 

3. Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: cen ofertowa brutto, długość okresu gwarancji 
i termin wykonania. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach (Art. 91 ust. 5 i 6 ustawy).  

6. 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 dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru.  

8. wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, 
a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szpital-nowytomysl.pl ). 

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy PZP.  

6. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany dostarczyć: 
• oświadczenie zawierające wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko 

zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za 
składanie fałszywych oświadczeń, 

• 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 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia ( wskazanych w 
wykazie osób – kierownika budowy, 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem 
umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 
stanowiącej 10% ceny całkowitej  brutto podanej w ofercie.  
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
− pieniądzu;  
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
− gwarancjach bankowych; 
− gwarancjach ubezpieczeniowych; 
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

3. 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, 
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, 
 

4. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w    formie poręczeń. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek SP ZOZ Nowy Tomyśl  

PKO BP SA O/Nowy Tomyśl nr rachunku: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenie w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy 

Pzp.  
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady. 
10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 
11. Jeżeli wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywaniu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 
aneksu do umowy. 

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach.  
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Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.  
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 
1. Zmiana terminu realizacji może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego w szczególności w przypadku gdy:  

a) warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych  (wystąpienie ciągłych, obfitych opadów 
deszczu utrzymujących  się przez co najmniej 5 dni uniemożliwiających prowadzenie robót ) - termin 
wykonania zamówienia może  ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu robót - jeżeli przy 
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można 
było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy:  

b) wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego - 
termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 
wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z 
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu 
wykonania niniejszej Umowy,  

c) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy 
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można 
było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy,  

d) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe 
zakończenie inwestycji,  

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 
niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności ( okres odpowiadający wstrzymaniu robót. 

a) Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła: 
a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i 
naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie 
realizacji proponowanym przez Wykonawcę,  a wykonawca w wyniku opóźnienia zobowiązany będzie 
naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę. 

b) zmiana, zgłoszenie podwykonawcy za zgodą Zamawiającego,  

c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia. Zmiany 
technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu 
bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

d) zmiana wynagrodzenia ze względu na wystąpienie robót dodatkowych.  

3. Zmiana kierownika budowy,(z zastrzeżeniem, że nowy kierownik spełniać będzie wymagania określone w 
SIWZ) wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, przedstawieniu stosownych dokumentów koniecznych 
do prowadzenia budowy.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robót zamiennych w 
stosunku do przewidzianych dokumentacja projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie służyło 
prawidłowemu, tj. zgodnemu z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi, na dzień odbioru robót, 
przepisami prawa. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania określonych robót przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi, na dzień odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

6. W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w art. 144 ustawy Pzp. 
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XIX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpital-nowytomysl.pl), 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamieści na 
własnej stronie internetowej (www.szpital-nowytomysl.pl) 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie 
internetowej (www.szpital-nowytomysl.pl) 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 
a) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej, 

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdz. XX pkt 5 a) i b) wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 

ustawy Pzp. 
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8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1113, ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XXI. Pozostałe informacje 

 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w 
art.93 ust. 4 Pzp. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 

XXII. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 
 

Załącznik Nr 1  – Wzór Formularza Ofertowego (Druk OFERTA); 
Załącznik Nr 2 – Dokumentacja projektowa ( projekty budowlane, wykonawcze, STWiOR, przedmiar robót,      

etapowanie robót ); 
Załącznik Nr 3  – Wzór umowy; 
Załącznik Nr 4  – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu; 
Załącznik Nr 5  – Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia ; 
Załącznik Nr 6  – Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej; 
Załącznik Nr 7  – Wykaz robót; 

Załącznik Nr 8       - Wykaz osób. 


