
   

 

 1

 
Mirzec, dnia 15.05.2018 r. 

 
 
Znak: ZP/02/2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU 

Mirzec Stary 14 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 

 
„Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do 

podstawowej opieki zdrowotnej” 
 
 

dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 0.7 Infrastruktura zdrowotna i 
społeczna 
 

 
 
 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu 

Elżbieta Tunia - Niewczas 
 
 
 
 
Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwaną w dalszej części także specyfikacją, SIWZ) 
opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.) oraz 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 
2016 r. poz. 1126). 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU 
Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskie,  
NIP 664-10-35-969 
tel. 041/ 2713088 
fax 041/ 2527195 
adres str. internetowej: ugmirzec.sisco.info 
adres e-mail: spzoz.mirzec@onet.pl     
Kontakt: SPZOZ Mirzec 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 

poz. 1579 z póź.zm.) 
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126); 

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2477) 

4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie  
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2017r, poz. 2479) 

5) Ustawa z dnia 23 listopada 1964 – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459) 
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 

z 2018r. poz. 419 z późn. zm.). 
2.4 SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: 

ugmirzec.sisco.info w zakładce Służba zdrowia/ Przetargi oraz w siedzibie 
Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Zdrowia w Mircu Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec, księgowość /adres do 
korespondencji/ 

2.5 Postepowanie prowadzone jest w oparciu o art.24aa ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postepowaniu. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

3.1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez 
naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. 

3.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę – montaż do istniejącej klatki schodowej 
windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z częściową nadbudową  podestu 
parteru i I pietra oraz przebudowę istniejących pomieszczeń w celu usprawnienia 
funkcji obiektu Ośrodka Zdrowia w Mircu.  
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie między innymi: 
1) Roboty rozbiórkowe 

a) roboty rozbiórkowe (rozbiórka pochylni dla osób niepełnosprawnych, 
schodów zewnętrznych oraz podłużnego podestu (rampy) wraz 
z balustradami, 

b) rozbiórkę daszka żelbetowego nad istniejącym wejściem i podestu 
wejściowego do klatki od strony południowej, 

c) demontaż okien kolidujących z rozbudową, 
d) skucie płytek gresowych na schodach i podejście przy wejściu głównym, 
e) skucie płytek w remontowanych pomieszczeniach (podłogi i ściany), 
f) rozbiórka części ścian działowych, 
g) demontaż okna rejestracji, 
h) demontaż ocieplenia ścian piwnic w rejonie podszybia projektowanej windy, 
i) wykucie otworu do zamontowania klapy dymowej w stropodachu klatki 

schodowej. 
2) Prace budowlane 

a) nadbudowa parteru i piętra przy istniejącej klatce schodowej, 
b) budowa podszybia i zainstalowanie windy zewnętrznej samonośnej z trzema 

przystankami, 
c) przebudowa pomieszczeń parteru i I piętra, 
d) wykonanie nowych posadzek i malowanie wszystkich pomieszczeń, 
e) poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowej stolarki drzwiowej, 
f) montaż nowej ścianki przeszklonej w rejestracji (parter) i wymiana 

przeszklenia w punkcie szczepień (I piętro), 
g) zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych, 
h) roboty wykończeniowe wszystkich pomieszczeń ZOZ, 
i) wykonanie cokołu i montaż klapy dymowej w istniejącej klatce schodowej. 

3) Przebudowę instalacji wewnętrznych:  instalacji wod – kan., elektrycznych, gazowej 
i wentylacyjnej, instalacji co. 

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Zamówienie obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionych w art. 56 
Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać terminów pośrednich, 
wynikających z harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem 
umowy. Niedotrzymanie terminów pośrednich wykonania elementów robót 
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wynikających z uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego zadani skutkować 
będzie naliczeniem kar umownych na zasadach określonych w projekcie umowy 
(Załącznik nr 8 do SIWZ). Termin realizacji zadania do 30.11.2018 r. W ww. terminie 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, 
skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z 
realizacją zadania, w tym pozyskać na rzecz Zamawiającego 

3.4. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą w czynnych budynkach, 
dlatego w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić harmonogram rzeczowo-terminowy robót, uzgodniony z Zamawiającym, 
który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy. 

3.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlano 
wykonawczych, projektach branżowych, projekcie umowy, przedmiarach robót, 
STWOiR stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ. Dokumentacja projektowa opracowana została przez PRACOWNIA 
PROEJKTOWA – Architekt Janusz Gruszczyński, 26-110 Skarżysko Kamienna, Al. 
Piłsudskiego 36. 

3.6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w projekcie umowy, 
przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót – załącznikami do SIWZ. 

3.7. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub 
przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe 
lub pochodzenie; zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie 
materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod 
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją 
pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz będą zgodne pod względem: 

1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), 
3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

3.8. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać 
będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie 
wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 
przewidzianym SIWZ. 

3.9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, 
aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były 
zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666 z późn zm.): 
1) osoby wykonujące czynności hydraulika i montera rurociągów,  
2) osoby wykonujące czynności elektryka,  
3) osoby wykonujące czynności malarza budowlanego,  
4) osoby wykonujące czynności montera instalacji wentylacyjnych,  
5) osoby wykonujące czynności montera instalacji gazowych, 
6) osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego robót wykończeniowych, 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.11. Zamawiający wymaga gwarancji minimum 24 miesięcy. 
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3.12. Przedmiary robót załączone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. 
Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową o której 
mowa w art. 632 k.c. wystąpienie w trakcie prowadzenia prac większej ilości robót w 
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie podstawą do zwiększenia wykonawcy 
wynagrodzenia w tego tytułu. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze 
tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z 
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na 
podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w 
przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości 
według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 

 
3.13. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budynku 

przeznaczonego do przebudowy.  
 

Uwaga: Podstawą do wyceny oferty jest projekt budowlano-wykonawczy, projekt umowy 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, 
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zgłoszenia Zamawiającemu 
wszelkie zauważone i stwierdzone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, 
braki i błędy w projekcie budowlano - wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, przedmiarze robót, nieprecyzyjne ustalenia i zapisy w SIWZ, projekcie 
umowy, których poprawienie przez Zamawiającego modyfikującego treści SIWZ, przed 
złożeniem ofert umożliwi wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu 
budowalnego spełniającego samoistnie funkcję techniczną lub gospodarczą. 
 
Ważne: 
Rozwiązania równoważne:  
W przypadku  użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien 
założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy 
użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, 
gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, 
lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których 
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia 
lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że 
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że 
zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy 
wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez 
zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 
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techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub 
usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 
oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w 
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 
oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 
jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki 
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany 
wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 
wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez 
niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący 
na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o 
konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to 
osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności 
wykonanych prac z dokumentacją projektową. 
Gwarancja. 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 
zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany z formularzu oferty. Długość okresu 
gwarancji stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale 
od 24 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy i więcej (termin maksymalny) od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam 
określonych -niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych 
w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt 
uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że 
gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
 
Od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 listopada 2018 roku. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
5.2. Nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 

pkt. 1,2,4 i 8 ustawy Pzp. 
5.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dotyczące: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku 
w tym zakresie, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3 do 
SIWZ), 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający wymaga, aby wykonawca 
posiadał ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 
minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). Warunek ten w odniesieniu do 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie 
oceniał łącznie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej,  
a) Doświadczenie zawodowe - tj. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie 
(przebudowie, remoncie, modernizacji) budynku użyteczności publicznej z których 
wartość każdej była nie mniejsza niż 800 000,00 złotych netto w ramach jednego 
kontraktu (umowy). 
 
UWAGA! 
Przez budynek użyteczności publicznej — należy rozumieć budynek przeznaczony na 
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z 2015 poz. 
1422  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowani) 

 
b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi min. 
3 lata uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe do 
kierowania robotami, tj. 
 kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń – min. 1 osoba;  
 kierownika robót w posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń – min. 1 osoba; 

 kierownika robót w posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych,- min 1 osoba. 
Osoby wskazana w ppkt. b). powinny posiadać odpowiednie uprawnienia 
budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa 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 wydane na mocy wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 
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r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – (Dz. 
U. z 2016, poz. 1725 ze zm.). 

c) zamawiający zastrzega sobie prawo do tego aby osoby uczestniczące w wykonaniu 
zamówienia publicznego wykonujące następujące czynności były zatrudnione 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1666 z późń. Zm.) 
 osoby wykonujące czynności hydraulika i montera rurociągów,  
 osoby wykonujące czynności elektryka,  
 osoby wykonujące czynności malarza budowlanego,  
 osoby wykonujące czynności montera instalacji wentylacyjnych,  
 osoby wykonujące czynności montera instalacji gazowych, 
 osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego robót wykończeniowych, 

 
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wykluczy z postępowania wykonawcę: 

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. z 2016 r. poz. 
1574, 1579, 1948 i 2260 ) 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 2016 r. 
poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – 
art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał     
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – 
art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp;  

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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 – art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. 
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7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
7.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne 
na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia (zał. nr 2 do 
SIWZ).  

2) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału (zał. nr 3 do SIWZ). 
 

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert 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. 

3) 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. 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt od 1). do 
4), na wezwanie Zamawiającego składa: 
 

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że: 
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że 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 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) 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. 5). zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.2 ppk. 4) składa na wezwanie 
Zamawiającego dokument, o którym mowa w pkt. 7.2 ppkt. 5) lit. b) w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

7.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
złoży następujące dokumenty: polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (potwierdzenie spełnienia warunku 
opisanego w pkt 6.3 ppk. 2).  

7.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
złoży następujące dokumenty: 

1) 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 
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szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są poświadczenie, 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (potwierdzenie spełnienia 
warunku opisanego w pkt. 5.3. ppkt. 3 lit a).  

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,     
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SIWZ (potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 5.3. ppkt. 3 lit b). 
 

7.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym 
mowa w pkt. 7.1 ppkt. 1) i 2). składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.  

a) Pełnomocnictwo winno wyraźnie wskazywać zakres umocowania. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania każdego z Wykonawców występujących wspólnie i musi 
znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców, 

b) Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału 
lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

c) W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) należy 
wskazać pełnomocnika (lidera) konsorcjum oraz wymienić wszystkie 
podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 

7.6. 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. 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający żąda dostarczenia zobowiązania innych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia udowadniającego, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów (dokument składany na wezwanie 
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Zamawiającego). W szczególności dokument powinien określać: zakres dostępnych 
wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i 
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, 
na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. Wzór zobowiązania określa załącznik nr 5A do SIWZ. 

3) Zamawiający oceni, 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 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

4) 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) 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. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.6 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 1) i 
2). 

8) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2 ppkt. 1) do 
4) - (dokument składany na wezwanie Zamawiającego). 

9) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 
pkt od 7.2 ppkt. od 1) do 4). dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp (dokument składany na wezwanie Zamawiającego). 

10) 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 pkt. w pkt. 7.1 ppkt. 1) i 2). 
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7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji             
z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje się według wzoru 
określonego  w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o 
zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 7.7. składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

7.8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

7.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
 
8.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania 

Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą operatora pocztowego lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w zależności od rodzaju 
przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia) w sposób 
następujący:  
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem kuriera” 

b) faksem – nr.: 41/252 71 95 
c) środkami komunikacji elektronicznej – spzoz.mirzec@onet.pl z dopiskiem  

„Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie 
dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” 

8.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej tj. e-maila, faksu wymagają na żądanie każdej ze 
stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

8.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawca, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę w 
ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
jego treścią. 

8.4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem postępowania określonym w niniejszej SIWZ, tj. ZP/02/2018. 



   

 

 16

8.5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla: złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 
zmiany lub wycofania oferty.  
1) Forma pisemna zastrzeżona jest także dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp.  
a) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub 
dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, 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 podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

b) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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. 

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Składane przez Wykonawców zapytania do 
specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: Zapytanie do SIWZ „Rewitalizacja 
Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej” oraz numerem postępowania ZP/02/2018. 

8.7. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, 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. 

8.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.7, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7. 

8.9. Zamawiający udzieli pisemnie wyjaśnień na zapytania, przesyłając je na adres 
Wykonawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - faksu lub e-maila. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8.10. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten 
sposób zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający udostępnia na swej stronie internetowej.  

8.11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
specyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 
wykonawców, którym przekazał specyfikację oraz zamieści informację na swej swojej 
stronie internetowej. 
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8.12. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 
Zamawiającego (ugmirzec.sisco.info) zobowiązany jest do jej monitorowania 
w terminie do dnia zawarcia umowy, gdyż zamieszczane tam są: 
 wyjaśnienia treści SIWZ 
 zmiany treści SIWZ,  
 wszelkie informacje dotyczące danego postępowania, 
 zawiadomienie o wyborze oferty. 

8.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
8.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
8.15. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest Joanna Piasek, tel. 

41/271 30 88 fax 41/252 71 95 godziny pracy SPZOZ: poniedziałek - piątek: 8.30-
15.00, Magdalena Podsiadło 41/ 27 67 191 poniedziałek - piątek: 7.30-14.30 

 
9. Wymagania dotyczące wadium. 
 
9.1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 

ustawy Pzp tj.: 
a) w pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej – 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

9.3. 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. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 50 8523 0004 0006 0873 2000 0003 BS w Mircu z adnotacją 
„Wadium „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę 
i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” 
Do oferty dołączyć oryginał dowodu wniesienia wadium lub jego kopię poświadczoną 
za zgodność z oryginałem.  

9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uważa się za wniesione 
jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do godz. 
12:00 w dniu otwarcia ofert. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz 
należy je złożyć w oryginale, oddzielnie (nie w ofercie) w zamkniętej kopercie 
oznaczonej dopiskiem: Wadium na przetarg pn. „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w 
Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki 
zdrowotnej”. Nie otwierać przed 30.05.2018 r. godz. 12.10. – koperta winna być 
opatrzona pieczęcią oferenta – Wykonawcy. Dokument musi być złożony w PZOZ 
Mirzec (księgowość)  przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30.05.2018 r. 
godz. 12.00. 
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9.5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 
zostanie odrzucona. 

9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ustawy Pzp. 

9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 
1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.                             
W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić 
wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z 
którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 

9.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe               

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
10. Termin związania ofertą. 
 
10.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium. 

10.3. 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. Jeżeli przedłużenie terminu 
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związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 
 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
11.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
11.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

niniejszej SIWZ. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym o treści  Załącznika 
nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

11.3. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ, 
pełnomocnictwa o których mowa w pkt. 7.5 ppkt. 1)lit. b) i 11.6. SIWZ (jeśli zachodzi 
wskazana w przedmiotowych punktach sytuacja), dowód wniesienia wadium (jeśli 
wadium wnoszone jest w formie pieniężnej) - z zastrzeżeniem pkt. 9.5.  

11.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 
maszynie lub pismem odręcznym.  

11.5. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone 
w tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez 
wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 
tłumaczonym. 

11.6. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do 
reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca 
dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego 
uwierzytelnioną notarialnie kopię. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez 
pełnomocnika. 

11.7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny 
lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie 
odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

11.8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. 

11.9. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 
dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 

11.10. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. 

11.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.12. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii 
dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” i czytelnego własnoręcznego podpisu 
lub podpisu wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 

11.13. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
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budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

11.14. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). W treści oferty 
winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się 
całość dokumentacji. 

11.15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie) muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę przy miejscu naniesienia tych 
poprawek/zmian. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki/zmiany 
muszą być jednoznaczne i czytelne.  

11.16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej 
kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy 
ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części 
oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

11.17. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem 
terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp). W sytuacji takiej Wykonawca musi 
pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem 
„zmiana” lub „wycofanie”. 

11.18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11.19. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie uniemożliwiającej 

zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert bez uszkodzenia tej 
koperty, z pełnym adresem wykonawcy (tak aby można było ją odesłać na adres 
wykonawcy bez otwierania w przypadku wniesienia oferty po terminie). 

11.20. Kopertę należy opatrzyć opisem:  
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
12.1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz  z 2015 r. 
poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera. W przypadku ofert 
przesyłanych pocztą liczy się data i godzina wpłynięcia ofert do siedziby 
Zamawiającego.  

Oferta przetargowa na zadanie 
„Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę 
i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” 

 
Uwaga: Nie otwierać przed 30.05.2018 r. godz. 12:00 
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12.2. Oferty należy złożyć do dnia 30.05.2018 r. do godz. 12:00 w SPZOZ w Mircu, 
Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec, (księgowość). 

12.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

12.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. o godz. 12:10 w SPZOZ – 
księgowość (I piętro). 

12.5. Otwarcie ofert jest jawne. 
12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferty z ceną wyższa niż kwota, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podaną przed 
otwarciem ofert nie będą badane, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty. 

12.7. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji.  

12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swej stronie internetowej 
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. 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
13.1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku 

VAT.  
13.2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 
13.3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu 

zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

13.4. Oferowaną cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Cenę podaje się  w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 
w zapisie liczbowym i słownym. 

13.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 
wynikające wprost przede wszystkim z dokumentacji projektowej, jak również z 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, projektu 
umowy oraz w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W cenie 
ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie elementy nieprzewidziane (w tym element 
ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne), ale konieczne 
do wykonania robót, koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z 
zapleczem budowy, koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, oznakowania 
robót, koszty zużycia wody, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszt 
uporządkowania terenu, itp. Wykonawca jako posiadacz odpadów, winien stosować 
się do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. 

13.6. Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą 



   

 

 22

kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót 
objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i 
ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Wykonawca, którego oferta 
została najwyżej oceniona złoży na wezwanie Zamawiającego kosztorys ofertowy 
według wzoru druku kalkulacji wartości kosztorysowej określonego w załączniku nr 7 
do SIWZ. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przede wszystkim 
dokumentacja projektowa, natomiast dodatkowymi składowymi do wyliczenia ceny 
ofertowej są także Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz 
przedmiary robót.  

13.7. Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do wyceny robót obejmujący 
przedmiot zamówienia wskazujący niezbędny zakres czynności i sposób obmiaru 
niezbędny do ustalenia cen jednostkowych. 

13.8. Nie zgłoszenie dostrzeżonych braków w przedmiarze robót a określonych w 
dokumentacji projektowej (zaprojektowanych do wykonania) oznacza, iż wykonawca 
uwzględnia konieczności ich wykonania, a także uwzględnił te roboty w cenie własnej 
oferty. 

13.9. Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z załączoną dokumentacją 
projektową, a także przedmiarami robót z podsumowaniem wartości 
poszczególnych rozdziałów i elementów robót, wraz z dołączeniem tabeli 
elementów scalonych i harmonogramem rzeczowo - finansowym w rozbiciu na 
poszczególne koszty realizacji zadania i podaniem planowanych terminów ich 
wykonania.  

13.10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego 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. 

13.11. W cenie należy uwzględnić wszystkie przewidywane przez Wykonawcę koszty 
związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z przedmiarów w tym również 
koszty, których w przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych pozycjach – Wykonawca 
powinien ująć je w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarze robót. Do 
kosztów tych należą  min. roboty przygotowawcze, zabezpieczenie majątku i 
bezpieczeństwa na terenie budowy, sporządzenie planu BIOZ, roboty porządkowe, 
pełna dokumentacja powykonawcza w tym wszystkie niezbędne certyfikaty, aprobaty, 
atesty, itp. 

13.12. Wszystkie błędy ujawnione przez Wykonawcę w projekcie budowlano-wykonawczym 
oraz przedmiarach robót (nie ujęte roboty, niedoszacowany obmiar), Wykonawca 
powinien bezwzględnie zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 
W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę błędów lub nie ujętych robót 
dostrzeżonych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, zobowiązuje się on 
wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuka budowlaną w ramach oferowanej 
ceny. 

13.13. Zaleca się, aby każdy z wykonawców odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia 
warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót 
stanowiących przedmiot zamówienia. 
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13.14. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
13.15. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty. 
13.16. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty 

załączniku nr 1 do SIWZ w zapisie cyfrowym i słownym. 
 
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
14.1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:  

 Cena – 60 %  
 Okres gwarancji– 40 % (okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące). 

 
14.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.   
14.3. Sposób obliczania punktów w kryterium ceny; 

C = (Cmin / Cof) x Wa 
gdzie: C – ilość punktów przyznana badanej ofercie  
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert  
Cof – cena badanej oferty Wa – waga = 60 pkt. 
1) Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. 
2) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru określonego w pkt. 13.3. 
3) Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem 

zasady zaokrągleń matematycznych. 
14.4. Sposób obliczenia punktów w kryterium - okresu gwarancji; 

1) Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. 
2) Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia: 

 w przypadku udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy i krótszy niż 
36 miesięcy     – Wykonawca otrzyma 10 punktów, 

 w przypadku udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy i krótszy niż 
na 48 miesiące    – Wykonawca otrzyma 20 punktów, 

 w przypadku udzielenia gwarancji na okres minimum 48 miesięcy i krótszy niż 
60 miesiące      - Wykonawca otrzyma  30 punktów, 

 w przypadku udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy i dłuższy 
- Wykonawca otrzyma  40 punktów, 

Za kryterium „okres udzielonej gwarancji” Wykonawca może maksymalnie 
uzyskać 40 punktów. Uwaga: Gwarancja obejmuje pełen zakres zamówienia i 
musi określać pełne miesiące tj. 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 
miesięcy itd. (od momentu spisania protokołu końcowego robót – zakończenia 
robót). W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesiące, 
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 
ustawy Pzp, jako nie odpowiadająca treści SIWZ. 

3) Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone, 
gdyż ich treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ. 

4) Jeśli Wykonawca nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji, jako obowiązujący 
zostanie przyjęty przez Zamawiającego oferowany okres gwarancji wynoszący 24 
miesiące. 

5) Oferty z zadeklarowanym minimalnym okresem gwarancji 24 miesięcy otrzymają 
10 pkt w kryterium okresu gwarancji.  
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6) Gwarancja musi być udzielona w pełnych miesiącach. 
14.5. Łączną ocenę punktową przyznanych badanej ofercie stanowi suma punktów w 

poszczególnych kategoriach (kryteriach). 
14.6. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona 

i uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
14.7. 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 pkt. 14.8. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

14.8. Zamawiający poprawia w ofercie niżej wymienione omyłki - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
14.9. Jeżeli zaoferowana cena lub jej 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 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 na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

14.10. 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 Pzp 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.10., 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 pkt 14.10. 

14.11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 
Wykonawcy.  

14.12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
15.1. Zamawiający - podając uzasadnienie faktyczne i prawne informuje niezwłocznie 

wszystkich wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty 
d) unieważnieniu postępowania 

15.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa pkt 15.1 od lit. a) do d) na swojej 
stronie internetowej. 

15.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do: 
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w pkt. 16 

SIWZ; 
b) przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika budowy 

i kierowników robót do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (tzw. uprawnienia, przynależność do samorządu zawodowego) 
wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków kierownika 
budowy/kierownika robót; 

c) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (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), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego); 

d) dostarczenia zamawiającemu dokumentu zawierającego składniki cenotwórcze, na 
podstawie których dokonano wyceny oferty (R-g, Kp, Kz, Z), tabele elementów 
scalonych, zestawienie materiałów z podaniem cen jednostkowych oraz zestawienie 
sprzętu z podaniem cen jednostkowych; 

e) przekazania zamawiającemu do zatwierdzenia projektów umów z 
podwykonawcami, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, o ile 
będą już znani. 

f) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich 
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje; 

g) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu 
oferty zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów. 

15.4. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 
umowa na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. Nr 8 do 
SIWZ. 
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15.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - faxem lub e-mailem, albo 10 dni - 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

15.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów wymienionych w pkt. 15.5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
a) złożono tylko jedną ofertę, 
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione 

w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba 
Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 
odwoławcze. 

15.7. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 
wskazanym. 

15.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp.  

15.9. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny brutto zawartej w 
ofercie. 

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku 
formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.  

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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

16.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  50 8523 0004 0006 0873 2000 0003 
BS Wąchock O/Mirzec z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
„Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie 
dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej”. Potwierdzenie przelewu (oryginał lub 
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
podpisywania oferty) należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  
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16.4. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, Zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone 
w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

16.6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż 
pieniądzu należy je złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy w Mircu p. 302  przed 
podpisaniem umowy.   

16.7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno m.in. 
wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego 
w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 
pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 
Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

16.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

16.9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 

16.10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o 
której mowa następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

16.11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% 
zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. 

16.12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawartej 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. 
 

17.1. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji projekt umowy – 
załącznik Nr 8.  

17.2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w przetargu Wykonawca zawarł z nim umowę 
na przedstawionych we wzorze warunkach. 
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17.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy                
w stosunku do  treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:  
1) termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień 

wynikających z: 
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie robót (silne opady deszczu lub śniegu, gradobicie, wichury) 
– fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu,  

c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 
przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

o czas tych opóźnień. 
2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia 

dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót 
budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji technicznej,  oraz 
STWiOR (tj. np. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany 
muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, 
sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy 
użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić 
do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w pkt. 2 może być dokonana 
jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek 
zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi 
okolicznościami:  
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej, STWiOR lub spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej,  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

e) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry 
techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych, 

f)  są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą 
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,  

g) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego                 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
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4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem 
działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo 
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń;  
konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp. 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Kierownika budowy i 
kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki 
określone w umowie. 

6) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie ustawowej 
zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota brutto, bez zmiany kwoty 
netto. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania                    
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 
powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia 
podwykonawcom jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 
wniosek w formie pisemnej. 

8) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie                         
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 
samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 
zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne       
i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację      
z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową               
z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego 
należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania 
zmiany umowy w tym zakresie. 

9) Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, 
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca 
Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach 
którego realizowane jest zamówienie. 

10) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku wystąpienia obiektywnych nie spowodowanych 
działalnością Wykonawcy okoliczności, skutkujących koniecznością zmiany        
w trakcie realizacji umowy. 

11) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług. 

12) Zmiany treści umowy są dopuszczalne zgodnie z art. 142 ust. 5 i art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
18.1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują 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. 
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18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.  

18.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców     w sposób 
przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. 

18.8. 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 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

18.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.  

18.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.8. i 18.9. 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. 

18.11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
18.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
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18.13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

18.14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18.15. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne 
przepisy Działu VI, rozdział 2 ustawy Pzp.  

18.16. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

18.17. 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. 

18.18. Szczegółowe zasady dotyczące skargi  określają stosowne przepisy Działu VI, 
rozdziału 3 ustawy Pzp.  

 
19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 
umowę ramową. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej. 
 
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi 
kryteriami oceny. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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23. Adres poczty elektronicznej zamawiającego. 
 
spzoz.mirzec@onet.pl 
  
24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 
 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
25. Aukcja elektroniczna. 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
 26. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
27. Informacja dotycząca obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
 
27.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
27.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

1) Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy, w szczególności jeżeli: 

a) umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią 
umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia lub złożonej oferty, 

b) zakres robót, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy, wykracza poza zakres określony w złożonym wraz z 
ofertą Wykazie części zamówienia, których realizację Wykonawca 
zamierza powierzyć innym podmiotom, 

c) termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni. 
2) Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników    w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub 
zaniedbanie jego własnych pracowników. 

27.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
wykonawców. 

27.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca,  
podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty. Wykonawca 
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w 
trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
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budowlanych.  
27.5. Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

27.6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego 
przedstawia oświadczenia lub oświadczenia lub  dokumenty potwierdzające brak 
podstaw  wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 
wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części 
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie zamówienia. 

 
28. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
28.1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
28.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do 

żądania od Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego – wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia 
(Załącznik nr 5 do SIWZ) lub oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego informacji na 
temat zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących prace 
związane z realizacją zamówienia w zakresie czynności obejmujących: hydraulika i 
montera rurociągów, elektryka, malarza budowlanego, montera instalacji 
wentylacyjnych, montera instalacji gazowych, roboty wykończeniowe, 

1) Zmiana pracownika wykonującego czynności obejmujące: kierowanie 
robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej skutkuje obowiązkiem 
dostarczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany 
dane proponowanej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót wraz 
z odpowiednimi ważnymi uprawnieniami budowlanymi (m.in. uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, itp.), 

2) Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wymaganego przez 
Zamawiającego - w terminie przez niego wskazanym – wykazu osób, które 
będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ) lub 
oświadczenia Wykonawcy dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę pracowników wykonujących prace związane z realizacją zamówienia w 
zakresie czynności obejmujących roboty ziemne, roboty murowe, roboty 
wykończeniowe – tynkowanie, malowanie wraz ze wskazaniem czynności, 
jakie będą oni wykonywać, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku przedstawienia 
dokumentów, o których mowa w pkt  28.2 ppkt.2) w terminie wskazanym 
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przez Zamawiającego lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących 
czynności obejmujące: roboty ziemne, roboty murowe, roboty wykończeniowe 
– tynkowanie, malowanie, Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

28.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp 
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

28.4. Zamawiający przewiduje złożenie dwóch faktur przejściowych za wykonanie robót 
przez Wykonawcę oraz ostatniej faktury rozliczeniowej na poziomie nie mniejszym 
niż 30% całości wynagrodzenia. Faktury winny wpłynąć do Zamawiającego wraz z 
zaktualizowanym haromonogramem rzeczowo-finansowym, zbiorczym zestawieniem 
kosztów wykazującym wykonanie przedmiotowych prac. 

28.5. Wszystkie prace wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz zbiorczym 
zestawieniu kosztów pokazującym wykonanie robót, winny być potwierdzone przez 
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, a także winny być odebrane stosownym 
protokołem odbioru robót przez Zamawiającego. 

1) Odbiór robót częściowych celem przedłożenia Zamawiającemu faktury 
przejściowej: Zamawiający zobowiązany jest dokonać  ich odbioru 
technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia  do odbioru przez 
Wykonawcę;  

2) Wykonawca dokona zgłoszenia robót częściowych wpisem do dziennika 
budowy oraz prześle pisemną informację Zamawiającemu i Inspektorowi 
nadzoru na 3 dni przed terminem planowanego odbioru. 

 
29. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
 
29.1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 
29.2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia 
29.3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału 
29.4. Załącznik Nr 4 – Wykaz robót 
29.5. Załącznik Nr 5 – Wykaz osób 
29.6. Załącznik Nr 5A – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów 
29.7. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
29.8. Załącznik Nr 7 – Wzór druku kalkulacji wartości kosztorysowej 
29.9. Załącznik Nr 8 – Projekt umowy 
29.10. Załącznik nr 9 – Projekt techniczny-wykonawczy, STWiOR 
29.11. Załącznik nr 10 – Przedmiar robót 
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