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         Zatwierdzam 
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                 /podpis kierownika jednostki/ 

 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA (SIWZ) - roboty budowlane 

 
 
Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych                            
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
- Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj,  wybuduj, wyposa ż przy 
realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku szpitala (w ramach rozbudowy 
istniej ącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chir urgicznego, OAIT, 
Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii” na  rzecz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. 

 
 
 

UWAGA!  
 

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ SIĘ ZE 
SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacj i istotnych warunków zamówienia  

 
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj ącego: 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
2. 18 - 100 Łapy, ul. Korczaka 23 
3. NIP 966 – 13 – 19 - 909, REGON 050644804  
4. tel. centrala (85) 814 24 38, faks (85) 814 24 82 lub (85) 814 24 54, tel. Dział Zam. Publ. (85)  

814 24 51 
5. e-mail: przetargi@szpitallapy.pl;  
6. strona internetowa: www.szpitallapy.pl  
7. godziny pracy: pn. do pt. - od godz. 07:00 do godz. 15:00 

 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dalej Ustawa Pzp lub UPzp. 

 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj,  
wybuduj, wyposa ż przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szp itala (w ramach 
rozbudowy istniej ącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chir urgicznego, OAIT, 
Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii”  na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Łapach przy ul. Korczaka 23 zgodnie z: 
− programem funkcjonalno – użytkowym (dalej PFU) – zał. nr 4 do siwz i załącznikami do PFU nr 

4a, 4b i 4c, 
− wykazem urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem - zał. nr 5 do siwz,  
− kartami urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem - zał. nr 5a do siwz, 

i przy uwzgl ędnieniu nast ępujących dokumentów stanowi ących zał ączniki do SIWZ: 
− mapa do projektowania DWG i jpg - zał. nr 7 i 7a do siwz, 
− dokumentacją badań podłoża gruntowego - zał. nr 8 do siwz, 
− dokumentacja techniczna zespołu prądotwórczego GPW 250 - zał. nr 9 do siwz, 
− audytu energetycznego - zał. nr 10 do siwz, 
− warunki przyłączenia do sieci energetycznej - zał. nr 11 do siwz, 
− warunki przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej - zał. nr 12 do siwz, 
− projekt wykonawczy stacji zgazowania ciekłego tlenu -  zał. nr 13 do siwz,  
− decyzją środowiskową - zał. nr 14 do siwz, 
− Uchwała nr XXXII/309/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmian 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy - zał. nr 15 do 
siwz. 

 
1a. Zamawiający udostępnia również wykazy urządzeń i sprzętu medycznego nie objętego 

zamówieniem - zał. nr 6 do siwz oraz kartami urządzeń i sprzętu medycznego                            
nie objętego zamówieniem - zał. nr 6a do siwz.  Udostępnione wykazy i karty urządzeń i sprzętu 
medycznego nie objęte zamówieniem mają charakter poglądowy i pomocniczy dla potrzeb 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywanych na jej podstawie robót 
budowlanych. 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Kod wiodący:  45000000 - 7 - Roboty budowlane, 
Kody uzupełniające: 

71200000 - 0  - Usługi architektoniczne i podobne, 
71000000 - 8  - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
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71220000 - 6  - Usługi projektowania architektonicznego, 
71221000 - 3  - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 
71223000 - 7  - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,      
 71247000 - 1  -  Nadzór nad robotami budowlanymi, 
 71300000 - 1  - Usługi inżynieryjne, 
 71320000 - 7   - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
45100000 - 8  - Przygotowanie terenu pod budowę, 
45215100 - 8  - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych, 
45300000 - 0  - Roboty instalacyjne w budynkach, 
45400000 - 1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

       33100000  - 1  - Urządzenia medyczne. 

3. Zamówienie obejmuje: 
1) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawczy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dalej STWiOR) wszystkich branż,                          
tj. ogólnobudowlanej i instalacyjnej w zakresie: centralnego ogrzewania, wody zimnej                            
i hydrantowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji, 
instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu CCTV, 
okablowania strukturalnego (komputerowego i telefonicznego), systemu zabezpieczeń 
pożarowych - zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia                        
na budowę oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich 
opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót 
budowlanych, w tym m. in. w zakresie zgodności z wymaganiami sanitarno - 
epidemiologicznymi oraz ochrony pożarowej; 

2) uzyskanie pozwolenia na budowę po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego; 
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej                          

oraz STWiOR, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym1 uzgodnionym                                   
z Zamawiającym; 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót; 
5) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także 

przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego                        
w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych; 

6) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz                                         
z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia. 

7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego                        
w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych. 
 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do dokonania wizji lokalnej terenu prac budowlanych.  
Wyznacza się termin wizji lokalnej na dzień 24 stycznia 2017 r. od godziny 1100 do godziny 1500. 
Niedokonanie wizji lokalnej nie będzie mogło stanowić podstawy do zgłaszania przez 
Wykonawców zastrzeżeń co do kompletności dokumentacji przetargowej oraz nie będzie miało 
wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wysokość wynagrodzenia umownego. 

 
5. Informacje dodatkowe:  

1) Budynek objęty przedmiotem zamówienia oddano do użytkowania w 1972 r. 
2) Budynek objęty przedmiotem zamówienia nie jest/jest*) objęty ochroną konserwatorską. 
3) Przedsięwzięcie nie wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren,            

na którym zlokalizowana jest/nie jest*) inwestycja objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr Uchwałą nr XXXII/309/13 Rady Miejskiej  
w Łapach z dnia 22 lutego 2013 roku. 

                                            
1 Zamawiający, przed podpisaniem Umowy z Wykonawcą, którego  oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zastrzega 
   sobie możliwość  zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą. 
*
) - niepotrzebne skreślić 
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4) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów medycznych: 
tlenu, sprężonego powietrza 5 bar, próżni, podtlenku azotu i dwutlenku węgla,                               
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do zaprojektowania i wykonania 
instalacji tlenu należy wykorzystać istniejącą stację zgazowania ciekłego tlenu o poj. 
geometrycznej zbiornika - 3000 l - zał. nr 13 do siwz. W rozwiązaniu projektowym należy 
sprawdzić czy istniejąca stacja zgazowani ciekłego tlenu będzie wystarczająca dla potrzeb 
szpitala po oddaniu do użytku dobudowanego budynku. 
Nowo projektowane źródła gazów medycznych mają zasilić tylko modernizowany budynek. 
Lokalizacje projektowanych odpowiednio stacji i rozprężalni gazów medycznych należy 
przewidzieć w obrębie modernizowanego obiektu. Na pozostałe gazy należy przewidzieć 
rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami.  

5) Budynek posiada własne przyłącze energetyczne o mocy 80 kW. Zamawiający wystąpił do 
Zakładu Energetycznego o zwiększenie przydziału mocy przyłączeniowej. Warunki  
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - zał. nr 11 do siwz.  

6) Szczegółową ocena systemu grzewczego szpitala określa posiadany przez Zamawiającego 
audyt energetyczny - zał. nr 10 do siwz. Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania -
90/70oC.  

7) Doprowadzenie wody z istniejącego przyłącza do budynku głównego. Źródło rezerwowe  
z istniejącej hydroforni, rezerwa z miejskiej sieci. Stan techniczny istniejącej hydroforni wymaga 
jej przeprojektowania i przebudowy w ramach niniejszego zadania. 

8) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania prac elewacyjnych na istniejącym budynku. 
9) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew. Ewentualne kolizje w tym zakresie 

Zamawiający usunie we własnym zakresie. 
10) Zakres dotyczący realizacji przyłącza elektroenergetycznego zostanie określony po 

zbilansowaniu niezbędnej mocy przyłączeniowej w ramach środków przewidzianych w procesie 
inwestycyjnym. 

11) Okładziny ścian sal operacyjnych, pomieszczeń przygotowania lekarzy oraz pomieszczeń  
przygotowania pacjentów muszą być wykonane z blachy ze stali nierdzewnej, szczelne, 
demontowalne, gazoszczelne, wykonane w technice bezuszczelkowej w wersji specjalnej dla 
sal operacyjnych. Ściany sal operacyjnych winny być zabezpieczone przez przenikaniem 
promieniowania RTG. Do wysokości ok. 1200 mmm blacha ze stali nierdzewnej, powyżej - 
lakierowane proszkowo w kolorze z palety RAL. Zamawiający musi mieć możliwość wyboru 
koloru z palety RAL. Musi być przewidziany co najmniej jeden panel instalacyjny na każdej sali 
operacyjnej. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty PZH.  

12) Sufity w salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania lekarzy oraz pomieszczeniach  
przygotowania pacjentów muszą być podwieszane, metalowe, gładkie, demontowalne, 
wykonane w standardzie określonym jak dla okładzin ściennych (pkt. 10). Sufity muszą tworzyć 
szczelną barierę dla gazów między czystą przestrzenią a jej otoczeniem, tj. muszą zapewniać 
pełną izolację sali operacyjnej od przestrzeni brudnej nad sufitem.  Wszystkie materiały powinny 
posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty PZH.  

13) Drzwi do sal operacyjnych, pomieszczeń przygotowania lekarzy oraz pomieszczeń  
przygotowania pacjentów muszą być systemowe, przesuwne, ze stali nierdzewnej, zlicowane  
z powierzchnią ścianki metalowej. 

14) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dźwigu do przewozu chorych na 
łóżkach spełniającego normy i standardy wynikające z właściwych w tym zakresie przepisów. 

15) Szpital ma swój serwer obsługujący część białą i część administracyjną istniejącego budynku.  
Wykonawca musi się zintegrować z istniejącym systemem szpitalnym w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

6. Ogólne wymagania funkcjonalno – u żytkowe nowo projektowanego budynku w zakresie 
Bloku Operacyjnego z sal ą wybudzeniow ą, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej 
Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii: 
Opisano w Programie Funkcjonalno - Użytkowym - zał. nr 4 do siwz. 

7. Wymagania dotycz ące przedmiotu zamówienia: 
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1) Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Wszystkie rysunki muszą być w pełni zwymiarowane. Dokumentacja 
projektowa musi zawierać: 
a) zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja, w szczególności: ocenę techniczną stanu 

technicznego w zakresie przebudowy istniejącego budynku, projekt koncepcyjny zawierający 
uściśloną z Zamawiającym koncepcję programowo - przestrzenną, ostateczne propozycje 
materiałów konstrukcyjnych, wykończeniowych i rozwiązań wyposażenia technicznego  
instalacyjnego oraz medycznego objętego przedmiotem zamówienia (z podaniem pełnej 
nazwy, typu, producenta, parametrów, aprobat technicznych i higienicznych zastosowanych 
urządzeń i materiałów wraz z załączeniem kart katalogowych) – zgodnych ze złożoną ofertą; 

b) projekt budowlany, opracowany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 
projektu koncepcyjnego, celem uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Projekt budowlany powinien posiadać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia oraz 
wszelkie niezbędne pozwolenia wymagane obowiązującymi przepisami. Projekt budowlany 
musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.); projekt budowlany musi zostać wykonany  
w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia - 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD  
w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp.  
w formacie edytowalnym; 

c) branżowe projekty wykonawcze o szczegółowości dostosowanej do charakteru  
i specyfiki obiektu, uzgodnione z właściwymi służbami. 
Projekty wykonawcze obejmować powinny w szczególności następujący zakres: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, w tym rozwiązania w zakresie dróg 

pożarowych, ewentualnych przyłączy do budynku, itp.; 
- projekt wykonawczy związany z zagospodarowaniem działki; 
- projekty wykonawcze architektury (rzuty i przekroje w skali umożliwiającej prawidłową 

realizację zamówienia i nadzór nad wykonywanymi pracami), zawierające ostateczne 
wersje: rzutów poziomych, przekrojów pionowych, rysunków elewacji i widoków, 
rysunków detali architektonicznych, wykazów stolarki, ślusarki, wykończenia, 
wyposażenia pomieszczeń, zestawienia powierzchni; 

- projekty wykonawcze konstrukcji; 
- projekty wykonawcze wszystkich instalacji występujących w obiekcie; 
- rysunki detali budowlanych i instalacyjnych; 
- rysunki zawiązane ze specjalistycznymi technologiami wykonania np. szalunków, 

rusztowań, zabezpieczeń itp. 
Projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, powinny zostać opracowane 
w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) - dalej: Rozporządzenie - 6 egz. w wersji papierowej 
+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; 
dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp. w formacie edytowalnym; 

d) przedmiary robót, w zakresie o którym mowa w § 6 rozporządzenia - 2 egz.  
w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls lub .ods; 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych grup robót 
budowlanych, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia - 2 egz. w wersji papierowej + wersja 
elektroniczna na płycie CD w formacie plików .doc; 

f) charakterystykę energetyczną budynku - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna 
na płycie CD w formacie plików .doc; 
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g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa) - 2 egz. w wersji 
papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .doc. 

 

1.1) Zamawiający przekazuje aktualną mapę do celów projektowych zał. nr 7 i 7a do siwz. 
 

1.2) Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi 
spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

1.3) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonych 
opracowań zgodnie z Ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) oraz projektem Umowy (zał. nr 3 do 
siwz). 

 

2) Wymagania dotycz ące robót budowlanych: 
a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających                                        

z opracowanej dokumentacji projektowej. 
b) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych  

i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,  
w szczególności: 
− zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 
− obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót; 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 
− uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą 

roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; 
− zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót 

kompletu dokumentów (w 1 kpl.), na który składały się będą: dokumentacja jakości 
wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych 
materiałów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń i sprzętu, w tym medycznego 
(certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i higieniczne, karty 
katalogowe, karty gwarancyjne, itp.), protokoły odbiorów robót zanikających                            
oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia 
dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy. 

3) Wymagania dotycz ące wyposa żenia: 
a) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu 

podlegającego wbudowaniu na stałe dla 2 sal operacyjnych, sali wybudzeń i sal OIT:,  
- szafa chirurgiczna wbudowana w system paneli ściennych - po 2 szt. na każdej sali 

operacyjnej (łącznie 4 szt.), 
- myjnia chirurgiczna 3 stanowiskowa automatyczna - 1 szt. dla każdej sali operacyjnej 

(łącznie 2 szt.), 
-  panel nadłóżkowy jednostanowiskowy pionowy - 3 szt sala OIT + 1 szt. izolatka OIT 

 + 3 szt. sala wybudzeń  (łącznie 7 szt.), 
oraz pozostały sprzęt i wyposażenie zgodnie z zał. nr 5 do siwz odpowiadający wymogom 
określonym przez Zamawiającego wg zał. nr 5a do siwz. 

b) Wykonawca w rozwiązaniach projektowych i wykonaniu nowoprojektowanego budynku  
i instalacji uwzględni możliwość zamontowania sprzętu medycznego i wyposażenia 
określonego w zał. nr 6 do siwz uwzględniającego wymogi Zamawiającego określone w zał. 
nr 6a do siwz. 

4) Wymagania dotycz ące zatrudnienia na Umow ę o prac ę: 
a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a Ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, 
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zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę                             
w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                            
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),       

b) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem                         
do realizacji robót budowlanych, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób 
zatrudnionych na Umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie 
wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym pod lit. a, 

c) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego                       
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie                             
do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę                                    
lub Podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych.                       
W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, 

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę                                
lub Podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych -                        
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z lit. c, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 
fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na 
bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, 

e)  Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy jeśli Wykonawca, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, o którym mowa w lit. c, nie udokumentuje, że pracownicy fizyczni 
wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim 
fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

8. Inne postanowienia: 
1) Budynek SPZOZ w Łapach, będący przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi własność 

Powiatu Białostockiego. 
2) Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy 

wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób 
prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót 
Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i czystości. 

3) Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących oraz gruz Wykonawca zobowiązany 
jest poddać utylizacji w ramach wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty. Koszt 
załadunku, rozładunku oraz przewozu urządzeń i gruzu do miejsca ich utylizacji mieści się                       
w wynagrodzeniu wynikającym ze złożonej oferty. 

4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent                       
lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis                           
ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - 
eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu 
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp. 
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§ 4. Termin wykonania zamówienia:  
określa się na 19 miesi ęcy  od dnia podpisania Umowy (jednak nie później niż do 30.09.2018r.), 
w tym w terminie: 
a) 3 tygodni  od dnia podpisania Umowy - opracowanie dwóch koncepcji do Zatwierdzenia 

przez Zamawiającego, 
b) 4 tygodni od zatwierdzenia koncepcji - opracowanie projektu budowlanego w zakresie 

niezbędnym do wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę oraz złożenie wniosku, 
c) 5 tygodni od złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę - opracowanie 

projektu wykonawczego wielobranżowego, specyfikacji technicznej oraz przedmiarów. 

§ 5. Warunków udziału w post ępowaniu: 
             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegaj ą wykluczeniu: 
1.1. w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy Pz p (pkt. 1 oświadczenia stanowiącego        

zał. nr 2 do siwz); 
1.2. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp , tj. Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,                               
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.                   
poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) - (pkt. 2 oświadczenia 
stanowiącego zał. nr 2 do siwz); 

1.3. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp , tj. Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawcę, 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 - (pkt. 2 
oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do siwz); 

1.4. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 4 Ustawy Pzp , tj. Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawcę, 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 - (pkt. 2 
oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do siwz); 

2. spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu dotycz ące:  
2.1. Kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści zawodowej,   

o ile wynika to z odr ębnych przepisów.    
  Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień                        

do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej                        
i finansowej Wykonawcy. 

2.3. Zdolno ści technicznej lub zawodowej. 
       Wykonawca musi wykazać, że: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy                   
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robotę budowlaną polegającą na budowie lub 
rozbudowie lub modernizacji obiektu szpitalnego, w tym co najmniej jeden raz obiektu 
szpitalnego z blokiem operacyjnym i centralną sterylizatornią, każdy obiekt o 
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powierzchni minimum 1.300,00 m2 i wartości robót budowlanych minimum 
10.000.000,00 zł brutto dla jednego obiektu i 5.000.000,00 zł brutto dla drugiego 
obiektu,  

i 
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy usługę 
projektową polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej 
dotyczącej budowy lub rozbudowy, lub przebudowy obiektu szpitalnego, w tym                             
co najmniej jeden raz dla obiektu szpitalnego z blokiem operacyjnym i centralną 
sterylizatornią, każdy obiekt o powierzchni minimum 1.300,00 m2. 

 
              U W A G A: 

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1 i/lub w pkt. 2 – 
musi odpowiednio spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy. 

2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez 
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jw., podane w walutach obcych, 
Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia ogłoszenia                     
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
  3) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji 

zamówienia, tj.:  
a) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika 

budowy, posiadającą: 
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym 
Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).  oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 

− przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika 
budowy, w tym w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na 
budowie lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego o powierzchni 
minimum 1.300,00 m2; 

b) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika 
robót sanitarnych, posiadającą: 
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym 
Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).  oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),  

− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót 
sanitarnych, w tym w kierowaniu robotami sanitarnymi przy budowie lub 
rozbudowie, lub modernizacji co najmniej jednego obiektu szpitalnego                             
o powierzchni minimum 1.300,00 m2;  
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c) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika 
robót elektrycznych, posiadającą: 
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                        
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym 
Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),  

− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót 
elektrycznych, w tym w kierowaniu robotami elektrycznymi przy budowie                                 
lub rozbudowie, lub modernizacji co najmniej jednego obiektu szpitalnego                          
o powierzchni minimum 1.300,00 m2; 

d) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności 
architektonicznej, posiadającą: 
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej                              

bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 
członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, 
zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),  

− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności 
architektonicznej, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany                             
i wykonawczy  w zakresie branży architektonicznej dla budowy lub rozbudowy,                               
lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z blokiem operacyjnym i centralną 
sterylizacją o powierzchni minimum 1.300,00 m2; 

e) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą: 
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych    
niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 
członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, 
zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),  

− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany                             
i wykonawczy w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej dla budowy                             
lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z blokiem operacyjnym i 
centralną sterylizacją o powierzchni minimum 1.300,00 m2; 

f) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, posiadającą: 
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                     
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w 
innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
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państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – 
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).  oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.                    
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 

− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, w tym opracował co najmniej jeden 
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży sanitarnej dla budowy                           
lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z blokiem operacyjnym i 
centralną sterylizacją o powierzchni minimum 1.300,00 m2; 

g) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą: 
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita 
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy                             
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie  
z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 
290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65),  

− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym opracował                        
co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży elektrycznej                              
dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z blokiem 
operacyjnym i centralną sterylizacją o powierzchni minimum 1.300,00 m2. 

h) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji technologa medycznego, 
posiadającą studia podyplomowe w zakresie projektowania obiektów szpitalnych. 
 
U W A G A: 

1) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób 
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych 
osób - w zakresie w jakim oferta będzie podlegała ocenie w kryterium oceny ofert 
„doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi”,  
o którym mowa w  § 13 pkt. 2 siwz oraz w kryterium oceny ofert „doświadczenie osób 
wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej”, o którym mowa w  § 13 pkt. 3 
siwz (zał. nr 2c do siwz). 

2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a÷h – musi 
spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy. 

 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie                           
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) 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. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść 
dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie  
i jednoznacznie wskazywać na: 
a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których  wskazane zdolności dotyczą. 

 4) Zobowi ązanie, o którym mowa w pkt. 4.3) nale ży zło żyć w oryginale wraz z ofert ą. 

§ 6. Art. 24 aa.  

1. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może zbadać,                    
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

§ 6a. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału  
w post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 

1. W celu wst ępnego potwierdzenia , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, wraz z ofert ą należy przedłożyć aktualne na dzie ń 
składania ofert  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 2 do siwz)                      
oraz o świadczenie o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu (zał. nr 2a                       
do siwz). 

1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,                             
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                               
o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawcę,                           

na wezwanie  Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp, tj. w zakresie braku pods taw wykluczenia :  
1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 Ustawy Pzp  – Zamawiający nie będzie wymagał 

przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a 
ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp (§ 6a ust. 7 siwz); 

2) w trybie art . 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp  – Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj ącego informacji , o której mowa w art. 
86 ust. 5 Ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
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potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu;  

3) w trybie art. 24 ust. 5  pkt. 1  Ustawy Pzp  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 Ustawy Pzp 
(§ 6a ust. 6 siwz). 

4) w trybie art. 24 ust. 5  pkt. 2  Ustawy Pzp  - Zamawiający nie będzie wymagał 
przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a 
ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp (§ 6a ust. 7 siwz); 

5) w trybie art. 24 ust. 5  pkt. 4  Ustawy Pzp  - Zamawiający nie będzie wymagał 
przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a 
ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp (§ 6a ust. 7 siwz). 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez Wykonawcę                                           
na wezwanie  Zamawiającego  w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania  warunków udziału w post ępowaniu 
określonych w § 5 ust. 2 siwz:  
1) określonych w ust. 2.3 pkt. 1 i 2 siwz, odpowiednio:  

a) wykaz robót budowlanych wykonanych  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –           
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania                            
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego                    
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

b)  wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                                    
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

2) określonych w ust. 2.3 pkt. 3 lit. a÷h siwz - 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 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez Wykonawcę                            
na wezwanie  Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp - karty katalogowe, foldery, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
deklaracje CE, atesty PZH, itp. dokumenty potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę 
urządzenia i sprzęt medyczny spełniają wymagania Zamawiającego określone dla tych 
urządzeń i sprzętu medycznego w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do siwz oraz kartach 
technicznych dotyczących tych urządzeń i sprzętu stanowiących załącznik nr 5a do siwz oraz, 
że spełniają standardy i normy wymagane dla tych urządzeń i sprzętu obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
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5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych                        

w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione 
w ust. 2 pkt. 3 siwz. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                          
w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

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

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20                             
lub ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne                      
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6a ust. 2 pkt. 3 siwz, 
składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym 
mowa w pkt. 1, zastępuje się go 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. Przepis pkt. 1 stosuje się. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 
wymaganych w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 
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10. Inne dokumenty: 
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz). 
2) Wypełniony i podpisany wykaz urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem                        

(zał. nr 5 do siwz); 
3) Wypełnione i podpisane karty techniczne urządzeń i sprzętu medycznego objętego 

zamówieniem (zał. nr 5a do siwz);   
     Uwaga: karty katalogowe (nie mylić z kartami technicznymi, o których mowa niniejszym 

pkt.), foldery, certyfikaty, itp. dokumenty, o których mowa w § 6a ust. 4 siwz – Wykonawca 
składa tylko na wezwanie Zamawiającego.                     

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. Opracowanie 
dokumentacji projektowej można podzielić na etapy (np. projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, itd.). Realizację oraz płatności robót budowlanych należy przyjąć jako etapy 
stanowiące jednolitą całość.  

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - 
Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie 
podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2b do siwz.  

6) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć 
oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści 
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności 
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do 
podpisania  i złożenia oferty. 

 

11. Oświadczenia, o których mowa  w siwz dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, składane 
są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w siwz, inne niż oświadczenia, o których mowa                           
w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                            
z oryginałem.  
 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,                         
na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w siwz, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku,                   
o którym mowa w § 6a ust. 9 pkt. 4 siwz, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 

przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z Wykonawcami. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 
r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz  
z 2016 r. poz. 147 i 615). 
Wszelkie pytania / wnioski dot. siwz należy kierować na adres: 



 
16 

 

IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne 
16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57  
z dopiskiem: "Pytania do siwz - SPZOZ w Łapach" 
lub na faks: 87 5663739 
lub na pocztę elektroniczną: izotermsuwalki@wp.pl 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                             
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                          
w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda                              
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,  
tj. do dnia 30 stycznia 2017 r. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął                              
po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 5. 

8. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich 
treść na stronie internetowej www.szpitallapy.pl 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej.  

10. Jeśli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

11. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  
w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 
niezbędny  do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. 

12. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 11, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie 
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

13. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach na stronie internetowej. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał siwz oraz zamieści 
informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. Postanowienia ust. 10 
stosuje się odpowiednio. 

15. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:  
1. Bogusław Łapiński, tel. 85 8142426, faks 85 8142482 lub 85 8142451, poczta elektroniczna: 

b.lapinski@szpitallapy.pl - sprawy merytoryczne, 
2. Edward Mostowski, tel. 87 5663739, faks 87 5663739, poczta elektroniczna: 

izotermsuwałki@wp.pl - sprawy formalno - prawne. 

§ 8. Wymagania dotycz ące wadium.  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 
tysięcy  złotych). 
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 06 lutego 2017 r. do godz.11 00  w formie dopuszczonej 
UPzp (art. 45 ust. 6): 
w formie pieniądza: przelewem na konto:  
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− 63 8769 0002 0392 2028 2000 0030 
Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 06 lutego 
2017 r. o godz.1100. 

− w innych formach dopuszczonych Ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; 
poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 UPzp) należy złożyć w siedzibie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Korczaka 
23, Sekretariat, (pokój nr 109, budynek Administracji).  

W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Korczaka 23, muszą być bezwarunkowe  
i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi                            
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 UPzp. 

2. Utrata wadium: 
1) Zamawiający zatrzymuje 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, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego w przypadku, gdy: 
a) odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane w § 10                  

ust. 8.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób 

nieprawidłowy.  
5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy 

rachunku bankowego, na którym będzie przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

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 postanowień ust. 2 pkt. 1. 

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. 

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

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
zgodnie z postanowieniami ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

§ 9. Termin zwi ązania ofert ą. 

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                     
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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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 związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 
5. Oferta musi zawiera ć: 

1) oświadczenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 2a do siwz, o których mowa w § 6a                  
ust. 1 siwz; 

2) wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, o których mowa w  § 5 siwz 
ust. 2.3 pkt. 3 lit. a÷h siwz, ze wskazaniem  imion i nazwisk wraz z informacją o doświadczeniu 
tych osób w zakresie w jakim oferta będzie podlegała ocenie w kryterium oceny ofert 
„doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi”, o którym 
mowa w § 13 pkt. 2 siwz oraz w kryterium oceny ofert „doświadczenie osób wyznaczonych                   
do opracowania dokumentacji projektowej”, o którym mowa w  § 13 pkt. 3 siwz. – załącznik nr 
2c do siwz; 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2) i 3) siwz – jeśli dotyczy; 
4) dokumenty, o których mowa w § 6a ust. 10 - w zakresie w jakim dotyczą Wykonawcy. 

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, 
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

7. Informacje, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom 
trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone do oferty jako odrębna 
część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone przez 
niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust.4 UPzp.  

8. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej: 
1) nazwą i adresem Wykonawcy; 
2) tytułem: „Oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj, 

wybuduj, wyposa ż przy realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku szp itala (w ramach 
rozbudowy istniej ącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chir urgicznego, 
OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskop ii”.  

9. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę (osoby) 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia                       
lub podmiotu innego, na zasobach którego Wykonawca polega celem spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru                 
lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania      
do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności 
podpisania oferty i jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale 
lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Korczaka 23, sekretariat (pokój nr 109 - budynek 
Administracji). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 06 lutego 2017 r. o godz. 1100. 
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3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06 lutego 2017 r. o godz. 1130  w siedzibie Zamawiającego jw., 
pokój 105 (sala konferencyjna - budynek Administracji). 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                           

na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                       

w ofertach. 

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe                             
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie                                 
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
 

2. Podstawę wyliczenia ceny stanowią postanowienia § 3 siwz, w tym:  
− program funkcjonalno - użytkowy  (PFU) - zał. nr 4 do siwz,  
− wykaz urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem - zał. nr 5 do siwz;  
− karty urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem - zał. nr 5a do siwz;   
− audyt energetyczny - zał. nr 10 do siwz, 
− warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - zał. nr 11 do siwz, 
− warunki przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej - zał. nr 12 do siwz, 
− projekt wykonawczy stacji zgazowania ciekłego tlenu - zał. nr 13 do siwz, 
− projekt Umowy (zał. nr 3 do siwz).  

 
2a.Zamawiający udostępnia również wykaz urządzeń i sprzętu medycznego nie objętego 

zamówieniem - zał. nr 6 do siwz oraz karty urządzeń i sprzętu medycznego nie objętego 
zamówieniem - zał. nr 6a do siwz. Udostępnione wykazy i karty urządzeń i sprzętu medycznego 
nie objęte zamówieniem mają charakter poglądowy i pomocniczy dla potrzeb prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywanych na jej podstawie robót budowlanych. 

 

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z opisu przedmiotu zamówienia dokonanego zgodnie ust. 2, jak również koszty nie ujęte 
bądź też wprost nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a bez których nie można 
prawidłowo wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także 
ewentualny koszt uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, 
obsługi serwisowej urządzeń na okres udzielonej przez Wykonawców gwarancji itd.  

 

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składaj ąc ofert ę, informuje 
Zamawiaj ącego, czy wybór oferty b ędzie prowadzi ć do powstania u Zamawiaj ącego 
obowi ązku podatkowego, wskazuj ąc nazw ę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie b ędzie prowadzi ć do jego powstania oraz wskazuj ąc ich warto ść bez kwoty 
podatku .  

 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może podlegać 
zmianom określonym w projekcie Umowy (zał. nr 3 do siwz). 
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§ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami 
oceny ofert: 
1) cena  – 60 %, 
2) doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi - 20 %; 
3) doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej - 20 %. 
 
Ad. 1) Cena:   

��

�
= �� ∗ 10,00 
��.  ∗  60% 

gdzie: 
C  – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”; 
Cn  – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert; 
Cb  – cena ofertowa badanej oferty. 

 
Ad.2). Do świadczenie osób wyznaczonych do kierowania budow ą i robotami budowlanymi: 

W kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budow ą i robotami 
budowlanymi ” Zamawiający oceniał będzie doświadczenie osób, o których mowa w § 5 ust. 
2.3. pkt. 3 lit. a÷c siwz, jn.: 
1) osoba wskazana na Kierownika budowy: 

− za pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika budowy przy budowie                                   
lub rozbudowie lub modernizacji co najmniej dwóch obiektów szpitalnych o powierzchni 
minimum 1.300,00 m2    -   1 pkt.,  

2) osoba wskazana na Kierownika robót sanitarnych: 
− za pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika robót sanitarnych przy budowie                     

lub rozbudowie lub modernizacji co najmniej dwóch obiektów szpitalnych o powierzchni 
minimum 1.300,00 m2    -  1 pkt. , 

3) osoba wskazana na Kierownika robót elektrycznych: 
− za pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika robót elektrycznych przy 

budowie lub rozbudowie, lub modernizacji co najmniej dwóch obiektów szpitalnych  
o powierzchni minimum 1.300,00 m2 -  1 pkt.,  

 W przypadku wskazania do realizacji przedmiotu zamówienia do pełnienia tej samej funkcji 
dwóch lub więcej osób, do oceny oferty Zamawiający przyjmie doświadczenie wskazane dla pierwszej                        
z wymienionych w wykazie osób. W niniejszym kryterium, oferta może uzyskać maksymalnie 3 małe 
punkty. Ostateczna ocena ofert w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania 
budową i robotami budowlanymi”  zostanie dokonana wg wzoru:  
          

���

��
= ��� ∗ 10,00 
��.  ∗  20% 

gdzie: 
DK - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych         

do kierowania budową i robotami budowlanymi”; 
DKB - suma (łączna ilość) małych punktów uzyskanych przez badaną ofertę,  
DKN - największa suma (łączna ilość) małych punktów uzyskanych spośród badanych ofert. 
 
Ad. 3) Do świadczenie osób wyznaczonych do  opracowania dokumentacji projektowej: 

W kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumen tacji 
projektowej ” Zamawiający oceniał będzie doświadczenie osób, o których mowa w § 5 ust. 2.3. 
pkt. 3 lit. d÷g siwz, jn.: 
1) osoba wskazana na projektanta w specjalności architektonicznej: 
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− za opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, projektu budowlanego i wykonawczego  
w zakresie branży architektonicznej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji co 
najmniej dwóch obiektów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym i centralną sterylizacją 
o powierzchni minimum 1.300,00 m2     - 1 pkt. ; 

2) osoba wskazana na projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 
− za opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, projektu budowlanego i wykonawczego  

w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej dla budowy lub rozbudowy, lub 
modernizacji co najmniej dwóch obiektów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym i 
centralną sterylizacją o powierzchni minimum 1.300,00 m2   - 1 pkt. ; 

3) osoba wskazana na projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych: 
− za opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat,  projektu budowlanego i wykonawczego  

w zakresie branży sanitarnej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji co najmniej 
dwóch obiektów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym i centralną sterylizacją o 
powierzchni minimum 1.300,00 m2      - 1 pkt. ; 

4) osoba wskazana na projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych: 
− za opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, projektu budowlanego i wykonawczego w 

zakresie branży elektrycznej dla  budowy lub rozbudowy, lub modernizacji co najmniej 
dwóch obiektów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym i centralną sterylizacją o 
powierzchni minimum 1.300,00 m2      - 1 pkt . 

 W przypadku wskazania do realizacji przedmiotu zamówienia do pełnienia tej samej funkcji 
dwóch lub więcej osób, do oceny oferty Zamawiający przyjmie doświadczenie wskazane dla pierwszej                           
z wymienionych w wykazie osób. W niniejszym kryterium, oferta może uzyskać maksymalnie 4 małe 
punkty. Ostateczna ocena ofert w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania 
dokumentacji projektowej”  zostanie dokonana wg wzoru:     

          

���

��
= ��� ∗ 10,00 
��.  ∗  20% 

gdzie: 
DP - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „doświadczenie osób 

       wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej”; 
DPB - suma (łączna ilość) małych punktów uzyskanych przez badaną ofertę,  
DPN - największa suma (łączna ilość) małych punktów uzyskanych spośród badanych ofert. 

 
 Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich 
przyjętych kryteriach oceny ofert, wg formuły: 

O = C + DK + DP 
gdzie:  

O     – ocena końcowa każdej z badanych ofert; 
C     – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”; 
DK - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „doświadczenie osób  

      wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi”; 
DP - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „doświadczenie osób 

      wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej”; 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.  

§ 14. Badanie ofert - korekta omyłek. 
 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

          - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa  
w ust. 1 pkt. 3, Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 UPzp. 
 

3. Uwagi:  

1) Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, 
błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę  
tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona,  

2) Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych 
dokonywanych na składowych ceny. 

3) Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki,  
w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, 
bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 

 

§ 15. Informacja o formalno ściach, jakie powinny by ć dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) 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,  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 UPzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania, 
− podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust.  
1 pkt. 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, 
Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 4-5, na stronie internetowej. 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 
sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy 
zobowiązany jest: 

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16; 

2) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię Umowy regulującej 
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta 
wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia; 

3) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię polisy (polis) 
potwierdzającą, że Wykonawca posiada: 

a) aktualne ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia 
wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 
5.000.000,00 zł; 
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b) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą 
odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu; 

4) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień 
budowlanych osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz kopie zaświadczeń                
o przynależności wskazanych osób do właściwego samorządu zawodowego; 

5) przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora  
o dostępności części zamiennych na zaoferowane urządzenia i sprzęt medyczny przez okres 
minimum 10 lat od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; 

6) przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora                           
o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na warunkach nie gorszych                          
niż określone w § 13, 13a i 13b projektu Umowy (zał. nr 3 do siwz). 

6. Zamawiający zawrze Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 UPzp, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

7. Zamawiający może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa w ust. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
1) została złożona tylko jedna oferta; 
2) 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.  

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 do 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. 

§ 16. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania Umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania Umowy, wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 2 % ceny ofertowej. 
2. Zabezpieczenie musi być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych Ustawą Pzp, 

zgodnie z art. 148 ust. 1, tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 
Zamawiającego oraz muszą zabezpieczyć pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z przesłanką art. 147 ust. 2 UPzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną                  
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 

7. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca - jeśli wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest  do 
przedłużenia jego ważności. 

8. 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. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 3 stosuje się. 
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10. Część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70 % wartości całego 
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 
zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonany. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej wartości zostanie zwolniona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po upływie 5 lat licząc od dnia 
protokolarnego odbioru końcowego robót. 

11. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi                    
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej Umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Projekt Umowy (zał. nr 3 do siwz). 
2. Przewidywane zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono  
w projekcie Umowy (zał. nr 3 do siwz). 

 

§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia. 

1. 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 UPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 UPzp. 

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

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) 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. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami UPzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie UPzp, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2 UPzp. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w UPzp 
dla tej czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 4. 
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11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się  
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz 
na stronie internetowej. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 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.  

14. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO) 
orzeczenia. 

17. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć Umowy do czasu ogłoszenia 
przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (dalej: orzeczenie). 

18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, 
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia Umowy. Jeżeli 
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

19. 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 siwz, zamieszcza ją również 
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana siwz, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

20. 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 KIO 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. 

21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 

22. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 
uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 
do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu 
albo oddaleniu opozycji KIO może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie                               
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  

23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 27, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 
stronie Zamawiającego. 
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24. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 19 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO 
lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 UPzp. 

25. Jeżeli  koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny                    
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

26. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie 
pisemnej lub ustnie do protokołu. 

27. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych  
w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, KIO może umorzyć 
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem                  
że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden 
wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu 
wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza                 
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 
zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

28. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu      
w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, KIO 
rozpoznaje odwołanie.   

29. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie                                
do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca, a odwołujący                         
nie wycofał pozostałych zarzutów, KIO rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. 

30. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 
31. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO 

może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego. 

32. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: 
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy UPzp, 
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, 
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w UPzp, 
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego 
postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się, 

5) odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub 
sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie  
z żądaniem zawartym w odwołaniu, 

6) odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ust. 4, 
7) odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z postanowieniami ust. 7. 

33. Na orzeczenie KIO Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga                       
do sądu. 

34. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

35. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji i stotnych warunków zamówienia.  
§ 19. Opis cz ęści przedmiotu zamówienia. 
         Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  
§ 20. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zama wiający zawrze Umow ę 

ramow ą. 
         Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej. 
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§ 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o któryc h mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6  
Ustawy Pzp.  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6 
Ustawy Pzp. 

 

§ 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych ora z minimalne warunki, jakim musz ą 
odpowiada ć oferty wariantowe 

         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

§ 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowe j Zamawiaj ącego.  
         Adres strony internetowej:   http:  www.szpitallapy.pl   
                                        e-mail:   przetargi@szpitallapy.pl   
 

§ 24. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy 
Zamawiaj ącym, a wykonawc ą, oraz informacja o zaliczkach. 
1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

§ 25. Postanowienia dotycz ące aukcji elektronicznej. 
         Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

§ 26. Wysoko ść zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu. 
          Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 
          postanowień art. 93 ust. 4 UPzp. 
 

§ 27. Wymagania z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp. 
         Zgodnie z § 3 ust. 6 pkt. 4 siwz.  
 

§ 28. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
         Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 

§ 29. Podwykonawstwo. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
2. Zamawiający nie zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt. 1 Ustawy Pzp, osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób                              
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje                          
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych.  

4. 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, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem Umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1. niespełniającej wymagań określonych w siwz; 
2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy                                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie                              
z ust. 7, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do Umowy                                                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa                      
w ust. 7. 

11.  Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się                           
za akceptację Umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  0,5 % wartości 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy materiałów i/lub urządzeń podlegających wbudowaniu w ramach przedmiotu 
niniejszego zamówienia oraz usługi transportowe. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia                       
do zmiany Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z projektem Umowy 
– zał. nr 3 do siwz. 

14.  Postanowienia ust. 6 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 30. Standardy jako ściowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.  
        Przepisu art. 91 ust. 2a Ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania. 
 

§ 31. Wymóg lub mo żliwo ść złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł ączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji okr eślonej w art. 10a ust. 2 Ustawy Pzp. 

          Nie dotyczy 
 

§ 32. Liczba cz ęści zamówienia, na któr ą wykonawca mo że złożyć ofert ę lub maksymaln ą liczb ę 
części, na które zamówienie mo że zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz 
kryteria lub zasady, które b ędą miały zastosowanie do ustalenia, które cz ęści zamówienia 
zostan ą udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru je go oferty w wi ększej ni ż 
maksymalna liczbie cz ęści. 

            Nie dotyczy 
 
                                    Koordynator Inwestora Zastępczego 
     Opracował:     
                                                                                             ..................................................        
                                  inż. Edward Mostowski 
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Załączniki do siwz:  
− zał. nr  1 do siwz   - formularz ofertowy, 
− zał. nr  1a do siwz - wykaz wykonanych robót budowlanych, 
− zał. nr  1b do siwz   - wykaz wykonanych usług projektowych, 
− zał. nr  2 do siwz   - oświadczenie dot. przesłanek  wykluczenia, 
− zał. nr  2a do siwz  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, 
− zał. nr  2b do siwz  - wzór pełnomocnictwa, 
− zał. nr  2c do siwz  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
− zał. nr  2d do siwz  - oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
− zał. nr  3 do siwz   - projekt Umowy, 
− zał. nr  4 do siwz   - program funkcjonalno - użytkowy (dalej PFU), 
− zał. nr  4a do siwz  - sytuacja, 
− zał. nr  4b do siwz  - rzut parteru, 
− zał. nr  4c  do siwz  - rzut piętra, 
− zał. nr  5 do siwz   - wykaz urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem,  
− zał. nr  5a do siwz  - karty urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem, 
− zał. nr  6 do siwz   - wykaz urządzeń nie objętych zamówieniem, 
− zał. nr  6a do siwz  - zestawienie sprzętu medycznego nie objętego zamówieniem, 
− zał. nr  7 do siwz   - mapa do projektowania (DWG), 
− zał. nr  7a do siwz  - mapa do projektowania (jpg), 
− zał. nr  8 do siwz  - dokumentacja badań podłoża gruntowego, 
− zał. nr  9 do siwz   - dok. techniczna zespołu prądotwórczego GPW 250 
− zał. nr 10 do siwz  - audyt energetyczny 
− zał. nr 11 do siwz  - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
− zał. nr 12 do siwz  - warunki podłączenia do sieci wod. - kan., 

− zał. nr 13 do siwz  - pr. wykonawczy stacji zgazowania ciekłego tlenu, 
− zał. nr 14 do siwz  - decyzja środowiskowa, 
− zał. nr 15 do siwz  - Uchwała nr XXXII/309/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 lutego 

                                        2013 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania 
                                        przestrzennego miasta i gminy Łapy. 

 

 


