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S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa
i dostosowanie do aktualnych wymaga  istniej cego obiektu szpitala ZOZ w W growcu”

Termin sk adania ofert 16.09.2015 r. godz. 10.00 Termin otwarcia ofert 16.09.2015 r. godz. 10.15

Klasyfikacja CPV 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1

Cz ci zamówienia n/d

Tryb post powania Przetarg nieograniczony

Warto  zamówienia Poni ej 207.000 Euro

Publikacja Biuletyn Zamówie  Publicznych nr 200976 – 2015 z dnia 06.08.2015 r.

Powi zania n/d

Podstawa Art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 39, art. 43 ust.1  -  Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

Numer post powania ZOZ/ZP/PN/USL/06/8/2015

Kontakt Hubert Binarsch (tel/fax 067-2681527);  zampub@zozw.internetdsl.pl

Zawarto  SIWZ

Cz  I: Instrukcja dla Wykonawców

Cz  II: Formularz oferty i za czniki

za cznik nr 2.1: formularz oferty

za cznik nr 2.2: o wiadczenie Wykonawcy (art. 22, art. 24)

za cznik nr 2.3: informacja Wykonawcy (grupa kapita owa)

Za cznik nr 2.4: Wykaz us ug odpowiadaj cych przedmiotowi zamówienia
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
Za cznik nr 2.5: Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ilo  stron Cz  I: 15 Cz  II: 8

Data opracowania SIWZ 06.08.2015 Aktualizacja 03.09.2015

Z E S P Ó   O P I E K I    Z D R O W O T N E J
W  G R O W I E C

62-100 W growiec ul. Ko ciuszki 74

TEL:   (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077

Konto: PKO  BP S.A. O/W GROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

NIP:     766-10-15-232  Internet: http://www.szpitalwagrowiec.pl

Zamówienia Publiczne: TEL/FAX: (067)26-81-527; e-mail: zampub@zozw.internetdsl.pl

mailto:zampub@zozw.internetdsl.pl
http://www.szpitalwagrowiec.pl
mailto:zampub@zozw.internetdsl.pl
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CZ  I  -  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdzia  I: Informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest:  Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn.
„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymaga  istniej cego obiektu szpitala ZOZ
w W growcu”.
1.1.G ÓWNE ZA ENIA PROJEKTOWE
a) Definiuje si  nast puj ce za enia projektowe:

 Dobudowa nowych powierzchni pozwalaj cych na prawid owe urz dzenie oddzia ów
szpitalnych wg programu inwestora.

 Zintegrowanie komunikacyjne istniej cego budynku i dobudowywanego w taki sposób, aby
mo na si  by o po mi dzy nimi komunikowa  bez konieczno ci wychodzenia na zewn trz.

 Wykonanie inwentaryzacji istniej cego budynku.
 Dostosowanie nowego i starego budynku, uk adu dróg i chodników na terenie szpitala

do wymogów ppo .
b) G ówny nowoprojektowany budynek  kubaturowy
Budynek zlokalizowany obok istniej cego  budynku szpitala. W budynku tym b  si  znajdowa y:

 na parterze  -  Szpitalny Oddzia  Ratunkowy wraz z umieszczonym w czniku podjazdem dla
karetek; w tym:
- Rejestracja  3 gabinety konsultacyjne,
- zespó  pomieszcze  przyj  planowych (ok. 35 pacjentów dziennie),
- obszar segregacji 4 stanowiska,
- stanowisko dekontaminacji,
- stanowiska intensywnej terapii,
- sala resuscytacyjno – zabiegowa 2 stanowiska,
- sala zabiegowa + gipsownia,
- sala obserwacyjna,
- podjazd zamykany dla  ambulansów,
- pomieszczenie wraz z pomieszczeniami towarzysz cymi dla  zespo ów ratownictwa;

 na I pi trze Oddzia  Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz mniejszy oddzia  Chirurgiczny
(np. Pododdzia  Ortopedyczny); w tym: OAiIT 3 stanowiska i 1 izolatka;

 na II pi trze oddzia  Chirurgiczny – w sumie 40 ek;
 na III pi trze Blok Operacyjny; w tym 3 sale operacyjne i sala wybudze  4 stanowiska.

c) przebudowa (remont) istniej cego budynku g ównego szpitala – w taki sposób aby uzyska  nowe
powierzchnie, pozwalaj ce po przebudowie i dostosowaniu, szczególnie sal chorych do nowych
wymaga , zachowa  za one ilo ci ek szpitalnych poszczególnych oddzia ów.

 parter – nowoczesna izba przyj , zespó  endoskopii, pracownia USG, poradnie;
 I pi tro – Oddzia  Po niczo-Ginekologiczny podzielony na dwie cz ci: po nictwo 16 ek

i ginekologia 9 ek wraz z sal  cesarskich ci  oraz Oddzia  Noworodkowy;
 II i III pi tro – Oddzia  Wewn trzny 52 ka w tym 7 stanowisk Intensywnej Opieki Medycznej;

W zwi zku z przeniesieniem Oddzia u Chirurgicznego do nowego, dobudowanego budynku
powstanie nowa powierzchnia, któr  b dzie mo na wykorzysta  na potrzeby przebudowanego
Oddzia u  Wewn trznego. Sale chorych otrzymaj  w y sanitarne, urz dzone zostan  nowe
gabinety zabiegowe i utrzymane zostan  dotychczasowe 52 ka(w tym 7 stanowisk IOM.

 IV pi tro  – Oddzia  Dzieci cy 25 ek  poddany zostanie modernizacji w zakresie
podnoszenia standardów w procesie leczenia i pobytu pacjentów, ich matek lub opiekunów.

d) dodatkowo nale y przystosowa  istniej ce drogi do celów ppo . oraz dostosowa  stary i nowy
budynek do wymogów ppo .
e) Wykonawca dokona równie  wst pnej wyceny kosztów planowanej inwestycji.
1.2. OPIS SZCZEGÓ OWYCH ROZWI ZA :
a) budynek dobudowany:
- nowoprojektowany obiekt usytuowany b dzie obok istniej cego budynku szpitala,
- Technologia wykonania:
Obiekt projektowany w technologii tradycyjnej, posadowienie budynku p ytkie – obiekt podpiwniczony,
stropy elbetowe w technologii tradycyjnej. Obiekt b dzie czterokondygnacyjny wyposa ony w wind .
Parametry techniczne: Pow. u ytkowa: 2200 m2, kubatura:10 500m3, wysoko : ok. 16 m
Obiekt zostanie zaprojektowany w formie minimalistycznej , jako uk ad prostopad cianów. Po czenie
z obiektem istniej cym,  zostanie zrealizowane w formie  cznika na parterze którego wykonany
zostanie podjazd dla karetek. czniki zostan  tak zaprojektowane, by poziomy stropów w budynkach
istniej cym i nowoprojektowanym da o si  po czy  wygodnymi pochylniami a lepiej usytuowane na
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tym samym poziomie. Nale y równie  przewidzie  rezerwowe zasilanie szpitala w wod  – zapas na
min. 12 godzin oraz zweryfikowa  mo liwo  zastosowania istniej cego, rezerwowego ród a pr du.
b) pozosta e budynki szpitalne pozostawia si  bez zmian.
1.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) za enia ogólne:

 Dostosowanie istniej cej drogi do wymogów drogi ppo .
 Zaprojektowanie zieleni, otoczenia budynków.

2. Termin realizacji zamówienia: do 70 dni od zawarcia umowy.
3. Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie  Publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej w dalszej cz ci Ustaw  PZP.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) oraz  przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5. Zgodnie z art. 9 Ustawy PZP post powanie prowadzi si  w j zyku polskim z zachowaniem formy
pisemnej

6. Warto  szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty okre lonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP tj. 207.000 Euro

7. Zamawiaj cy:
a) nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych
b) nie dopuszcza mo liwo ci z enia oferty przewiduj cej odmienny ni  okre lony w SIWZ sposób

wykonania zamówienia (oferta wariantowa),
c) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
d) nie zamierza zawiera  umowy ramowej,
e) nie zamierza ustanowi  dynamicznego systemu zakupów,
f) nie przewiduje udzielania zamówie  uzupe niaj cych w trybie art. 67 ust.1 pkt. 7 Ustawy PZP

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP - Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych
innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cego go z nimi stosunków.

9. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia:
a) wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia

musz  spe ni cznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale II
b) Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia ponosz  solidarn  odpowiedzialno

za wykonanie umowy
c) Wykonawcy ubiegaj cy si  wspólnie o udzielenie zamówienia musz  ustanowi  pe nomocnika

do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
 w post powaniu i zawarcia umowy.

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b  wy cznie z pe nomocnikiem (liderem)
10. Ustawa z 16.11.2006 r o op acie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225, poz. 1635), Art. 1 cyt. ustawy o op acie

skarbowej nie ma zastosowania do sk adanego wraz z ofert  pe nomocnictwa. SP ZOZ w W growcu
jest jednostk  organizacyjn  posiadaj ca osobowo  prawn , której podmiotem tworz cym jest Rada
Powiatu w W growcu. SP ZOZ w W growcu dzia a na podstawie ustawy z 15.04.2011 r. o dzia alno ci
leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618), zatem nie jest podmiotem administracji publicznej który wykonuje
zadania z zakresu administracji publicznej.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.

Rozdzia  II: Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spe nienia warunku

1. Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu b dzie prowadzona na podstawie tre ci z onych
wiadcze  i dokumentów okre lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie

z rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo e da  zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  sk adane
(Dz. U. 2013, poz.231)

2. O udzielenie zamówienia publicznego mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy nie podlegaj  wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz spe niaj  warunki, dotycz ce:

2.1. posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj  obowi zek ich posiadania - ocena spe nienia warunku dokonana b dzie metod  spe nia / nie
spe nia na podstawie o wiadcze /dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1 Zamawiaj cy
uzna warunek za spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie zgodne z przepisami Art. 44 Ustawy
PZP o spe nianiu tego warunku

2.2. posiadania wiedzy i do wiadczenia - ocena spe nienia warunku dokonana b dzie metod  spe nia / nie
spe nia na podstawie o wiadcze /dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1.
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Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony, je eli Wykonawca wyka e, i  w ci gu ostatnich 3 (trzech) lat
zrealizowa  co najmniej dwie us ugi odpowiadaj ce przedmiotowi zamówienia, w tym: wykonanie pe no
bran owej dokumentacji projektowej rozbudowy /przebudowy/adaptacji szpitala, obejmuj cej
m.in. adaptacj  pomieszcze  na potrzeby oddzia ów szpitalnych, budow /przebudow  nowych
oddzia ów szpitalnych oraz zaprojektowanie bloku operacyjnego - minimum 2 realizacje na kwot
robót budowlanych 5 000 000,00 z  brutto ka da; poprzez zamówienie odpowiadaj ce przedmiotowi
zamówienia nale y rozumie  umow  na wykonanie pe no bran owej dokumentacji projektowej
zako czonej uzyskaniem pozwolenia na budow  i realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed
up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy, to w tym okresie;

2.3. dysponowania odpowiednim potencja em technicznym - Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego
warunku w tym zakresie;

2.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocena spe nienia warunku dokonana
dzie metod  spe nia / nie spe nia na podstawie o wiadcze /dokumentów zawartych w Rozdziale III

SIWZ pkt. 1.1. Warunek w rozumieniu Zamawiaj cego spe ni Wykonawca, który dysponuje
projektantami: minimum jedn  osob  z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalno ci
konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze  w rozumieniu § 12 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 11 wrze nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014r. poz.1278), oraz minimum jedn  osob  z uprawnieniami budowlanymi do projektowania
w specjalno ci architektonicznej bez ogranicze  w rozumieniu § 11 ust. 1, cytowanego wy ej
rozporz dzenia;

2.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spe nienia warunku dokonana b dzie metod  spe nia / nie
spe nia na podstawie o wiadcze /dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1 Warunek
zostanie spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e posiada op acon  polis  ubezpieczeniow ,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej na kwot
minimum 200 000,00 z .

ROZDZIA  III: DOKUMENTY / O WIADCZENIA  WYMAGANE W OFERCIE

1. W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22
ustawy, nale y przed :

1.1. o wiadczenie w sprawie spe nienia przez wykonawc  warunków art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówie  Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zmianami) a okre lonych
w Rozdziale II SIWZ – za cznik nr 2.2 do SIWZ

1.2. Wykaz us ug odpowiadaj cych przedmiotowi zamówienia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat –
za cznik  nr 2.4 do SIWZ

1.3. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia - za cznik nr 2.5 do SIWZ
1.4. Kopia op aconej polisy lub inny dokument potwierdzaj cy , e Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej na kwot
minimum 200 000,00 z .

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, nale y
przed :

2.1. o wiadczenie o nie podleganiu  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówie  Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) – za cznik nr 2.2
do SIWZ

2.2. aktualny odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci
gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej
ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

2.3. aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e Wykonawca
nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania
wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

2.4. aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z op acaniem
sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci
wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem
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terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia
albo sk adania ofert

3. Dokumenty Wykonawców zamieszka ych lub maj cych siedzib  poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2, ppkt. 2.2-2.4, przedk ada
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ce, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo
e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych
atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie

wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u
w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zast puje si  je dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si  tak e osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, z one przed w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

4. Udzia  w post powaniu wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia
publicznego

4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia powinni za czy  do oferty umow :
a) w przypadku spó ki cywilnej umow  spó ki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spó ki, uchwa

uczestników spó ki w sprawie reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) w przypadku konsorcjum umow  zawieraj  co najmniej:
- oznaczenie stron,
- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa zosta a zawarta (celem tym nie mo e by

samo z enie oferty lecz zrealizowanie zamówienia),
- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz

kojmi, niedopuszczalne jest za czenie umowy przedwst pnej ani zawartej pod warunkiem
wygrania przetargu),

- okre lenie zakresu dzia ania poszczególnych stron umowy,
- ustanowienie pe nomocnika Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia

 do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- zobowi zanie o braku mo liwo ci rozwi zania umowy konsorcjum oraz dokonywania
w niej zmian bez zgody Zamawiaj cego, do czasu wyga ni cia wszelkich zobowi za
zwi zanych z umow  o zamówienie publiczne.

4.2. Ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia musi z  dokumenty,
o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1-2.4

4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia z cznie jeden komplet
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.1 oraz pkt. 5-6.  Dokumenty te powinny by
przygotowane w taki sposób  aby Zamawiaj cy móg  dowiedzie  si , jaki udzia  w wykonaniu
zamówienia b dzie mia  ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.

4.4. Pe nomocnictwo podpisane przez osoby upowa nione do sk adania o wiadcze  woli ka dego z
wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.

4.5. Wype niaj c formularz ofertowy, jak równie  inne dokumenty powo uj ce si  na Wykonawc , nale y
wpisa  dane dotycz ce konsorcjum, a nie pe nomocnika konsorcjum.

5. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-4
5.1. wype niony formularz ofertowy – za cznik nr 2.1 do SIWZ
5.2. lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej lub informacj  o braku przynale no ci

 do grupy kapita owej, o tre ci okre lonej – za cznik nr 2.3 do SIWZ
5.3. pe nomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub za czników przez osoby bez

umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania wa no ci oferta musi zawiera  stosowne
upowa nienie.

5.4. w przypadku, gdy Wykonawca polega wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów na zasadach
okre lonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowi zanie tych podmiotów do
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oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

Rozdzia  IV: Sposób przygotowania oferty

1. Ka dy Wykonawca z y tylko jedn  ofert  (wype niony formularz oferty wraz z wymaganymi przez
SIWZ dokumentami).  Z enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z onych
przez danego Wykonawc .

2. Ofert  nale y przygotowa  na formularzu oferty stanowi cym za cznik nr 2.1 do niniejszej SIWZ,
stanowi  on b dzie pierwsz  stron  oferty (wzór formularza jest obowi zkowy). UWAGA: W przypadku,
gdy jakikolwiek za cznik b  jego cz   nie dotycz  Wykonawcy, mo e on wpisa  w tre ci danego
za cznika  - „nie dotyczy”, b  zostawi  puste pole.

3. Oferta musi by  sporz dzona w j zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie
nie cieralnym atramentem. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z
umaczeniem na j zyk polski, po wiadczonym przez Wykonawc . Oferta powinna by  zszyta lub

spi ta (np. zbindowana).
4. Ofert  nale y z  pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na

enie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

5. W przypadku gdyby Wykonawca jako za cznik do oferty do cza  kopi  jakiego  dokumentu powy sza
kopia winna by  po wiadczona za zgodno  z orygina em przez organ wydaj cy dokument, notariusza
lub  przez z enie w asnor cznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodno ”, przez osob
uprawnion  do sk adania o wiadcze  w imieniu Wykonawcy. Za czniki ofert stanowi  jej integraln
cze .

6. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wy cznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawc  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

tpliwo ci co do jej prawdziwo ci, a Zamawiaj cy nie mo e sprawdzi  jej prawdziwo ci w inny sposób.
7. W przypadku podpisania oferty lub za czników przez osoby bez umocowania prawnego

do reprezentacji firmy, dla uznania wa no ci oferta musi zawiera  stosowne upowa nienie.
8. Wszystkie stronice (czyt. kolejne kartki lub strony, wa ne aby zachowa  ci  numeracji dla

zapisanych stron, nie wymagamy numerowania czystych stron) oferty powinny by  ponumerowane
 i podpisane (czyt. parafowane)  przy czym co najmniej na pierwszej stronie oferty podpis (podpisy) by
opatrzony piecz ci  imienn  Wykonawcy. Wykonawca mo e parafowa  dokumenty sk adane w
oryginale, jednak nie jest to wymóg bezwzgl dny, je eli s  one ju  podpisane przez wystawc
dokumentu.

9. Oferta nie mo e zawiera  zmian ani uzupe nie  (dotyczy: za cznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5.)
 z wyj tkiem tych, które wynikaj  z instrukcji wydanych przez Zamawiaj cego, lub  które s  konieczne
do korekty b dów pope nionych przez Wykonawc . W tym przypadku, wszelkie miejsca, w których
Wykonawca naniós  zmiany,  poprawki  winny by  parafowane przez osob  podpisuj  ofert .

10. Ofert  nale y z  w dwóch kopertach:

zewn trzna opisana has em: ZOZ/ZP/PN/USL/06/8/2015
nie otwiera  przed  16.09.2015 godz. 10.15

wewn trzna z adresem i nazw  Wykonawcy
W przypadku braku powy szej informacji (zewn trzna koperta), Zamawiaj cy nie ponosi

odpowiedzialno ci za zdarzenia wynikaj ce z tego braku, np. omy kowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11. Oferta winna by  trwale zabezpieczona uniemo liwiaj c zmian  jej zawarto ci. Zamawiaj cy zaleca,
aby oferta wraz z za cznikami by a zestawiona w sposób uniemo liwiaj cy jej samoistn
dekompletacj  (bez udzia u osób trzecich) oraz uniemo liwiaj cy zmian  jej zawarto ci bez widocznych
ladów naruszenia.

12. Z one w ramach oferty materia y i dokumenty nie podlegaj  zwrotowi.
13. Zamawiaj cy informuj , i  zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty sk adane w post powaniu o

zamówienie publiczne s  jawne od chwili jej otwarcia, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca nie
pó niej ni  w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog  one by  udost pniane.

14. Przez tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z po n. zm.) rozumie si  nie
ujawnione do wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsi biorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto  gospodarcz , co do których przedsi biorca
podj  niezb dne dzia ania w celu zachowania ich poufno ci. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji,
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o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP
15. Je eli oferta zawiera informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa, powinny one by  umieszczone

w osobnej wewn trznej kopercie zatytu owanej jak w punkcie 10 z dodaniem s ów „Materia y poufne”,
lub spi te (zszyte) oddzielnie od pozosta ych, jawnych elementów oferty

Rozdzia  V: Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy PZP przez cen  nale y rozumie  cen  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 09 maja  2014 r. o informowaniu o cenach towarów i us ug (Dz. U. 2014, poz. 915).
Zgodnie z w/w ustaw   przez cen  nale y rozumie  warto  wyra on  w jednostkach pieni nych,
któr  Zamawiaj cy jest obowi zany zap aci  przedsi biorcy za towar lub us ug ; w cenie uwzgl dnia
si  podatek od towarów i us ug oraz podatek akcyzowy, je eli na podstawie odr bnych przepisów
sprzeda  towaru (us ugi) podlega obci eniu podatkiem od towarów i us ug lub podatkiem akcyzowym.

2. Obowi zek w ciwego okre lenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadz c
dzia alno  gospodarcz  w danej bran y ma obowi zek w ciwego jej stosowania.

3. Za cen  oferty przyjmuje si czn  warto  oferty brutto (z podatkiem VAT). Cen   za wykonanie
przedmiotu zamówienia nale y poda  z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa, Zamawiaj cy poprawi oczywiste omy ki pisarskie, oczywiste omy ki
rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omy ki
polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, niepowoduj ce
istotnych zmian w tre ci oferty – niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wykonawc , którego oferta zosta a
poprawiona.

5. W szczególno ci Zamawiaj cy poprawi:
a) b dne obliczenie prawid owo podanej przez Wykonawc  stawki podatku VAT,
b) b dne zsumowanie w ofercie warto ci netto,
c) b dne zsumowanie w ofercie warto ci brutto,
Zamawiaj cy w przypadku, gdy nie b dzie móg  skorzysta  z ww. zasad poprawy omy ek
rachunkowych b dzie kierowa  si  nast puj cym sposobem poprawienia „oczywistej omy ki
rachunkowej” zgodnie, z którym b d pope niony przez Wykonawc  w obliczeniu ceny, który polega na
uzyskaniu nieprawid owego wyniku dzia ania arytmetycznego przy za eniu jednak, e sk adniki
dzia ania s  prawid owe i który mo na jednoznacznie poprawi , zostanie poprawiony z zastosowaniem
powszechnie znanych regu  arytmetycznych.

Rozdzia  VI: Opis sposobu udzielania wyja nie  dotycz cych SIWZ

1. Ka dy z Wykonawców mo e otrzyma  informacje dotycz ce SIWZ. Informacji udziela:
Hubert Binarsch – Spec. ds. Zamówie  Publicznych, od poniedzia ku do pi tku w godz.  8.00 do 14.00;
tel/fax (0-67)2681527 (email: zampub@zozw.internetdsl.pl)

2. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj
drog  elektroniczn  (email: zampub@zozw.internetdsl.pl;) lub faxem (067) 26 81 527. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna na adres Zespó  Opieki Zdrowotnej, 62-100 W growiec,
ul. Ko ciuszki 74 -  z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w Ustawie PZP oraz SIWZ Rozdzia
VI pkt. 4

3. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przeka  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

4. UWAGA: Zamawiaj cy nie dopuszcza przesy ania drog  elektroniczn  (tj. email) zawiadomie  których
tre  dotyczy Dzia u VI Ustawy PZP – rodki Ochrony Prawnej.

5. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zamawiaj cy udzieli wyja nie  Wykonawcy niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni
przed up ywem terminu sk adania ofert, pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn
do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu
sk adania ofert

6. Wykonawca mo e wskaza , w trybie zapytania postanowienia w proponowanym projekcie umowy, co
do których ma w tpliwo ci lub z którymi nie mo e si  zgodzi . W razie przemilczenia zastrze  mo e
si  okaza , e nie b dzie mo na zmieni  postanowie  umowy po terminie sk adania ofert i umowa nie

dzie mog a by  zawarta ze wzgl du na odmow  jej podpisania przez wybranego wykonawc .
7. Zamawiaj cy o wiadcza, e nie zamierza zwo  zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyja nienia

tpliwo ci dotycz cych tre ci SIWZ.
8. Wyja nienia tre ci SIWZ, odpowiedzi na zapytania, oraz inne informacje zamieszczane b  na

stronie internetowej Zamawiaj cego www.szpitalwagrowiec.pl

mailto:zampub@zozw.internetdsl.pl)
mailto:zampub@zozw.internetdsl.pl
http://www.szpitalwagrowiec.pl
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9. W przypadku rozbie no ci pomi dzy tre ci  niniejszej SIWZ a tre ci  udzielonych odpowiedzi,
jako obowi zuj  nale y przyj  tre  pisma zawieraj cego pó niejsze o wiadczenie
Zamawiaj cego.

10. Przes anie korespondencji na inny adres (numer faksu, adres email) ni  zosta o to okre lone w SIWZ
mo e skutkowa  tym, e Zamawiaj cy nie b dzie móg  zapozna  si  z tre ci  przekazanej informacji
we w ciwym terminie.

11. Pisma kierowane do Zamawiaj cego winny by  opatrzone numerem post powania, tj.

Rozdzia  VII: Miejsce i termin sk adania ofert

1. Oferty nale y sk ada  do dnia 07.09.2015 r. do godz. 10.00 wy cznie w Sekretariacie budynku
administracyjnego ZOZ W growiec (pok. nr 8, w godzinach od 07.25 do 14.30) – Zamawiaj cy nie
odpowiada za przesy ki / oferty z one poza w/w miejscem

2. W przypadku przesy ki poczt  liczy si  data wp ywu do siedziby Zamawiaj cego (stempel
Zamawiaj cego), a nie data stempla pocztowego.

3. Wykonawcy swoje oferty mog  tak e przes  poczt  lub drog  kuriersk  pod warunkiem, e wp yn
one do siedziby Zamawiaj cego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do up ywu terminu
przewidzianego na sk adanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wp yn  do innych komórek
organizacyjnych lub po godzinach pracy mog  zosta  z tego powodu nie zarejestrowane w
wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP w post powaniu o udzielenie zamówienia
o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
Zamawiaj cy niezw ocznie zwróci ofert , która zosta a z ona po terminie, natomiast w post powaniu
o udzielenie zamówienia o warto ci równej lub przekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi wykonawc  o z eniu
oferty po terminie oraz zwróci ofert  po up ywie terminu do wniesienia odwo ania.

4. Wybór drogi pocztowej dla przes ania oferty nast puje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we
asnym interesie, w taki sposób przygotowa  przesy , aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej

uszkodzeniu w czasie transportu.
5. Wykonawca na yczenie otrzyma potwierdzenie z enia oferty z dat  i godzin  wp ywu.
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiaj cego po terminie okre lonym w pkt. 1 zostan  zwrócone

bez otwierania po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie odwo ania, bez wzgl du na przyczyny
opó nienia.

Rozdzia  VIII: Miejsce i termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nast pi w dniu 16.09.2015 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiaj cego,
ul. Ko ciuszki 74 (budynek administracji – sala nr 13)

Rozdzia  IX: Okres zwi zania z ofert  i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem sk adania ofert

1. Sk adaj cy ofert  pozostaje z ni  zwi zany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si  wraz
z up ywem terminu sk adania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy przed y termin
zwi zania z ofert  o oznaczony okres, jednak nie d szy ni  60 dni.

2. Wykonawca mo e przed terminem sk adania ofert wprowadzi  do z onej oferty zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupe nienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupe nienia do z onych ofert musz
zosta  z one w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10  SIWZ, dodatkowo oznaczonym

owem ,,ZMIANA".
3. Wykonawca mo e przed terminem sk adania ofert wycofa  z on  ofert  sk adaj c odpowiednie

wiadczenie w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ dodatkowo oznaczonym
napisem ,,WYCOFANIE".

4. adna z ofert nie mo e by  zmodyfikowana ani wycofana po up ywie wyznaczonego terminu sk adania
ofert.

Rozdzia  X: Wymagania dotycz ce wadium oraz zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy

1. Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowi zany jest do wniesienia
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy  w wysoko ci 5% ceny ca kowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy. Zabezpieczenie s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego
wykonania umowy.
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3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo e by  wnoszone wed ug wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku nast puj cych formach okre lonych w art. 148 ust. 1 PZP:
1) w pieni dzu – tylko i wy cznie przelewem – na rachunek bankowy Zamawiaj cego  wskazany w pi mie
informuj cym o wyborze oferty,
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej, z tym, e
zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por czeniach 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 Przedsi biorczo ci.

Rozdzia  XI: Informacje o trybie otwarcia oraz formalnej i merytorycznej ocenie ofert

1. Wykonawcy mog  by  obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcie jest jawne dla wszystkich ch tnych.
2. Bezpo rednio  przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy   na

sfinansowanie zamówienia.
3. Koperty oznaczone „Wycofane” zostan  otwarte i odczytane w pierwszej kolejno ci. Koperty

wewn trzne nie b  otwierane.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy poda nazw  (firm ) oraz adres (siedzib ) Wykonawcy, którego

oferta jest otwierana, a tak e informacje dotycz ce ceny oferty, terminu realizacji zamówienia.
Informacje te zostan  odnotowane w protokole post powania. Druk ZP12 zostanie udost pniony na
stronie www.szpitalwagrowiec.pl

5. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli wymaganych przez
Zamawiaj cego o wiadcze  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie z yli
pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj ce b dy lub którzy z yli wadliwe pe nomocnictwa, do ich

enia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne by oby uniewa nienie post powania (art. 26 ust. 3 Ustawy).

6. Zamawiaj cy mo e wezwa  tak e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do z enia wyja nie
dotycz cych o wiadcze  i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP ( art. 26 ust. 4
ustawy).

7. W toku badania i oceny z onych ofert Zamawiaj cy mo e da  udzielenia przez Wykonawców
wyja nie  dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy PZP). Niedopuszczalne
jest prowadzenie mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  negocjacji dotycz cych z onej oferty oraz,
z zastrze eniem pkt. 12, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre ci.

8. Zamawiaj cy dokona badania ofert i sprawdzi, czy s  zgodne z SIWZ i nie naruszaj  Ustawy PZP.
 W sytuacji opisanej w pkt. 4-5 Zamawiaj cy dokona powtórnego badania ofert. W przypadku
zaistnienia przes anek zawartych w art. 24 ustawy PZP, Zamawiaj cy wykluczy Wykonawc
z post powania.

9. Ofert  Wykonawcy wykluczonego uznaje si  za odrzucon .
10. O wykluczeniu z post powania Zamawiaj cy zawiadomi wykluczonego Wykonawc , niezw ocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92 ust. 3 ustawy PZP), podaj c uzasadnienie faktyczne
i prawne.

11. Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci si  w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie
wyja nie  dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na wysoko  ceny (art. 90 ust. 1 ustawy
PZP).

12. Zamawiaj cy odrzuci ofert  Wykonawcy, który nie z  wyja nie  lub je eli dokonana ocena
wyja nie  z dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku
do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy PZP).

13. Zamawiaj cy poprawi w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy PZP):
a) oczywiste omy ki pisarskie
b) oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
c) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze SIWZ, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci

oferty
- niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

14. Zamawiaj cy odrzuci ofert  (art. 89 ustawy PZP), je eli:
a) jest niezgodna z ustaw ;
b) jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrze eniem art. 87

ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
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c) jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

d) zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) zosta a z ona przez Wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia  lub nie zaproszonego do sk adania ofert;
f) zawiera b dy  w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi  si  na poprawienie

omy ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy PZP;
h) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

15. Oferty nie odrzucone zostan  poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okre lonymi
w SIWZ.

Rozdzia  XII: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

L.p. Kryterium Waga
(%) Wzór Obja nienie

1 Cena
ofertowa 95

KC = ( Cn /Cb ) x 100pkt  x 95%

Cn – najni sza cena spo ród
oferowanych
Cb - cena badanej oferty

Ka da oferta b dzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty z
najni sza cen  (uzyskany wynik zostanie
zaokr glony do 2 miejsc po przecinku)

2 Termin
wykonania 5

KD = ( Dn /Db ) x 100pkt  x 5%

Dn – najkrótszy termin wykonania
spo ród oferowanych
Db – termin wykonania badanej oferty

Ka da oferta b dzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty
z najkrótszym terminem wykonania
(uzyskany wynik zostanie zaokr glony do 2
miejsc po przecinku). Oferta bez
ustalonego terminu wykonania otrzyma 0
pkt.

Rozdzia  XIII: Informacje dodatkowe

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed up ywem terminu sk adania ofert Zamawiaj cy mo e
zmodyfikowa  tre  dokumentów sk adaj cych si  na specyfikacj  istotnych warunków zamówienia.
Ka da wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana stanie si  cz ci  specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i udost pniona na stronie internetowej zamawiaj cego: www.szpitalwagrowiec.pl i je eli
Zamawiaj cy uzna za konieczne przed y okre lony w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ termin sk adania ofert
w celu umo liwienia Wykonawcom uwzgl dnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyja nie
lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowi zania Zamawiaj cego i Wykonawcy odno nie
wcze niej ustalonego terminu sk adania ofert b  podlega y nowemu terminowi.

2. Protokó  post powania wraz z za cznikami jest jawny. Za czniki do protoko u Zamawiaj cy mo e
udost pni  po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania. Oferty staj
si   jawne po ich otwarciu.

3. Oferty oraz wszelkie o wiadczenia i za wiadczenia sk adane w trakcie post powania s  jawne,
z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca sk adaj c ofert  zastrzeg , e nie mog  by  one udost pnione
innym uczestnikom post powania.

4. Udost pnianie dokumentów odbywa  si  b dzie, wg. poni szych zasad:
a) Zamawiaj cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost pnianych dokumentów;
b) Zamawiaj cy odp atnie umo liwi kopiowanie (ksero) dokumentów
c) udost pnienie mo e mie  miejsce wy cznie w siedzibie Zamawiaj cego oraz w czasie godzin jego

urz dowania.
5. Zamawiaj cy wybierze ofert  najkorzystniejsz  na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co nale y

rozumie  ofert , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporz dzon  zgodnie z unormowaniami ustaw
i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdzia  XIV: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych

Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie  uzupe niaj cych.
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Rozdzia  XV: Uniewa nienie post powania

Zamawiaj cy uniewa ni post powanie w przypadkach gdy:
1. nie z ono adnej oferty nie podlegaj cej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen  przewy sza kwot  któr  Zamawiaj cy

zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia, za wyj tkiem sytuacji, w której Zamawiaj cy
mo e zwi kszy  t  kwot  do ceny najkorzystniejszej oferty,

3. w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 zosta y z one oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4. wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie

zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ;
5. post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni cia wad  uniemo liwiaj  zawarcie niepodlegaj cej

uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdzia  XVI: Pouczenie o rodkach ochrony prawnej

W prowadzonym post powaniu maj  zastosowanie przepisy zawarte Dziale VI – rodki Ochrony Prawnej.
Z uwagi na obszerno  tych przepisów nale y si  z nimi zapozna  bezpo rednio analizuj c Prawo
zamówie  Publicznych.

Rozdzia  XVII: Postanowienia ko cowe i udzielenie zamówienia

1. Niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj cy powiadomi Wykonawców, którzy z yli
oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ), siedzib  i adres Wykonawcy, którego

ofert  wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców,
którzy z yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania z onych ofert zawieraj cym
punktacj  przyznan  ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i czn  punktacj

b) Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c

uzasadnienie faktyczne i prawne
d) terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego up ywie umowa w sprawie zamówienia

publicznego mo e by  zawarta
2. Og oszenie zawieraj ce informacje wskazane w pkt 1, ppkt. a)  Zamawiaj cy zamie ci na stronie

internetowej www.szpitalwagrowiec.pl
3. Zamawiaj cy podpisze umow  z wybranym Wykonawc  na warunkach okre lonych w:

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) z onej ofercie,
c) wzorze umowy – Rozdzia  XVIII SIWZ
je eli:
a) spe ni wymagania ustawy Prawo Zamówie  Publicznych,
b) spe ni wymagania okre lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) z y ofert  uznan  za najkorzystniejsz , w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym ni  5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty. Je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia zostanie z ona tylko jedna oferta,
Zamawiaj cy zawrze umow  przed up ywem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP

5. Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem zawartym
w ofercie

6. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z wi cej ni  jednym Wykonawc .
7. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, Zamawiaj cy wybierze ofert  która otrzyma a najwi ksz  ilo  punktów
spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodz  przes anki
uniewa nienia post powania.

8. Umowy w sprawach zamówie  publicznych s  jawne i podlegaj  udost pnieniu na zasadach
okre lonych w przepisach o dost pie do informacji publicznej.

Rozdzia  XVIII: Istotne dla stron postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci umowy – PROJEKT
UMOWY

Numer ZOZ/ZP/PN/USL/06/8/2015
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Dotyczy Biuletyn Zamówie  Publicznych nr  200976 z dnia 06.08.2015 r.

Za czniki

Zawarta ……………………. r. w W growcu

Zespo em Opieki Zdrowotnej w W growcu, reprezentowanym przez dr. n. med. Rafa a Spachacza –
Dyrektora, z siedzib w W growcu, przy ul. Ko ciuszki 74, posiadaj cym NIP:  766-10-15-232,
zwanym w dalszej cz ci umowy Zamawiaj cym
a
………………………………..…………, reprezentowanym przez ……………………………………, z siedzib
w ……………………………………………., posiadaj cym NIP:, ……………….REGON: ……………….,
zwanym w dalszej cz ci umowy Wykonawc

§ 1. O wiadczenia stron
1. Zamawiaj cy o wiadcza, i  posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej umowy

na zasadach ni ej opisanych.
2. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest u ytkownikiem nieruchomo ci po onej w W growcu, przy

ul. Ko ciuszki 74, na której posadowione s  obiekty budowlane wchodz ce w sk ad kompleksu
szpitalnego.

3. Wykonawca o wiadcza, e jest uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym zgodnie
z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezb dne do wykonania przedmiotu umowy, dysponuje
niezb dn  wiedz  i do wiadczeniem, a tak e potencja em ekonomicznym i technicznym oraz
pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz, e znajduje si  w sytuacji finansowej
zapewniaj cej jego wykonanie.

4. Wykonawca o wiadcza, e zapozna  si  ze Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia wraz
za cznikami, uzyska  od Zamawiaj cego wszelkie niezb dne dane i wyja nienia do prawid owego
wykonania przedmiotu umowy oraz dokona  wizji lokalnej.

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania us ug , której przedmiotem jest opracowanie

koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych
wymaga  istniej cego obiektu Szpitala ZOZ w W growcu”.

2. Koncepcja, o której mowa w ust. 1 powy ej winna zawiera :
a) cz  opisow  – opis techniczny zawieraj cy rozwi zania architektoniczne, technologiczne

i propozycje konstrukcyjnych rozwi za  architektonicznych, opis organizacji rozbudowy i przebudowy
(remontu) istniej cego budynku szpitala zapewniaj cy mo liwo  etapowej realizacji inwestycji w sposób
zapewniaj cy ci  dzia ania szpitala, przybli on  kalkulacj  kosztów inwestycji z podzia em
na za one w koncepcji etapy realizacji (kosztorys wska nikowy),

b) cz  rysunkow  - plan sytuacyjny zagospodarowania terenu na aktualnym podk adzie geodezyjnym,
obejmuj cym usytuowanie obiektów, parkingów, ci gów komunikacyjnych, zieleni, ma ej architektury,
rzuty kondygnacji z uk adem funkcjonalnym pomieszcze , ich przeznaczeniem, wielko ci  powierzchni
oraz podstawowym wyposa eniem technologicznym (w sk ad tej cz ci wchodzi równie  wykonanie
inwentaryzacji istniej cego budynku), wizualizacje elewacji.

3. Wykonawca, na ka dym etapie projektowania koncepcji zobowi zany jest uwzgl dni  uwagi
Zamawiaj cego dotycz ce projektowanej przestrzeni szpitala, projektowanego wyposa enia oraz
zastosowanych materia ów.

4. Zamawiaj cy o wiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomo ci, e obiekt szpitala ZOZ wpisany jest do
Wykazu zabytków nieruchomych uj tych w gminnej ewidencji zabytków miasta W growca,
wprowadzonego Zarz dzeniem nr 49/2013 Burmistrza Miasta W growca z dnia 7 maja 2013 roku, a tym
samym Wykonawca zobowi zany jest do uzgodnienia koncepcji, stanowi cej przedmiot niniejszej
umowy z konserwatorem zabytków.

§ 3. Nadzór nad realizacj  umowy
1. Nadzór nad realizacj  umowy ze strony Zamawiaj cego pe ni  b dzie __________________.
2. Osoba wskazana w ust. 1 powy ej nie jest w adna zaci ga  zobowi za  finansowych w imieniu

Zamawiaj cego.
3. Zmiana osoby, o której  mowa w ust.  1, nie stanowi zmiany umowy, a dla skuteczno ci wymaga

pisemnego poinformowania drugiej strony umowy o jej zaistnieniu.
§ 4. Termin wykonania

pomi dzy:
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1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 70 dni od zawarcia niniejszej umowy,
z zastrze eniem postanowie  ust. 2 poni ej.

2. Wykonawca przedstawi wst pn  koncepcj  programowo – przestrzenn  dla Zarz du Powiatu
growieckiego w terminie 4 tygodni od zawarcia niniejszej umowy.

§ 5. Przekazanie dokumentacji
1. Wykonawca jest zobowi zany przekaza  Zamawiaj cemu dokumentacj , stanowi cej przedmiot

niniejszej umowy w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz na no niku cyfrowym
z danymi w formatach plików umo liwiaj cych ich odtworzenie za pomoc  programów AUTOCAD,
Power Point oraz Acrobat Reader.

2. Przekazanie dokumentacji nast pi na podstawie bezusterkowego protoko u odbioru, podpisanego przez
upowa nionych do tego przedstawicieli stron. W przypadku stwierdzenia wad w przekazanej
dokumentacji,  Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy dodatkowego 3-dniowego okresu na ich usuni cie.

§ 6. Prawa autorskie
1. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Projektant przeka e na rzecz Zamawiaj cego prawa autorskie

maj tkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w umowie,
w szczególno ci wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji projektu, utrwalania, zwielokrotniania,
wprowadzenia do obrotu, wprowadzania zmian, w tym dostosowuj cych projekt do wymaga
poszczególnych podmiotów (gmin), wprowadzania do pami ci komputera, wy wietlania, wykonywania
autorskich praw zale nych oraz powielania dokumentacji projektowej lub jej cz ci dowoln  technik  na
terytorium Polski.

2.  W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Projektant przenosi na Zamawiaj cego w asno
przekazanych egzemplarzy dokumentacji wraz z no nikami, na których zosta y utrwalone.

3. W przypadku zg oszenia przez osoby trzecie roszcze  opartych na zarzucie, e korzystanie z efektów
pracy Projektanta uzyskanych w ramach realizacji umowy przez niego, jego nast pców prawnych lub
osoby z nim wspó pracuj ce narusza prawa w asno ci intelektualnej przys uguj ce tym osobom,
Projektant zobowi zuje si  do podj cia niezb dnych dzia  maj cych na celu za egnanie sporu
i poniesienie w zwi zku z tym wszelkich kosztów. W szczególno ci, w przypadku wytoczenia
w zwi zku z tym przeciwko Zamawiaj cemu lub innemu podmiotowi (gminie) powództwa z tytu u
naruszenia praw w asno ci intelektualnej, Projektant zobowi zuje si  wst pi  do post powania
w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mo liwo ci wyst pi  z interwencj  uboczn  po
stronie pozwanej oraz do pokrycia wszelkich kosztów i odszkodowania, w tym koszty obs ugi prawnej
zas dzone od Zamawiaj cego lub innego pomiotu (gminy), ich nast pców prawnych.

4. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostaj  w asno ci  projektantów – autorów dokumentacji
projektowej.

§ 7. Wynagrodzenie rycza towe
1. Wynagrodzenie z tytu u wykonania wszelkich czynno ci zwi zanych z realizacj  przedmiotu umowy jest

rycza towe w wysoko ci: netto ………………..z  (s ownie:           ), powi kszone o kwot  podatku VAT
o warto ci 23%,………… z , co daje czn  kwot  brutto ……..z  (s ownie:              ).
Wynagrodzenie ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie koszty zwi zane z realizacj
przedmiotu umowy.

2. Podstaw  wystawienia faktury b dzie bezusterkowy protokó  odbioru dokumentacji.
3. Faktura p atna b dzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc  w tre ci

tej e faktury, w terminie do 14 dni od daty dor czenia do siedziby Zamawiaj cego prawid owo
sporz dzonej faktury.

4. Zap at  przez Zamawiaj cego uwa a si  za dokonan  z dniem obci enia rachunku bankowego
Zamawiaj cego.

5. Strony ustalaj , i  stopie  inflacji, zmiana kursu z otego, jak te  wszelkie inne okoliczno ci, mog ce
spowodowa  wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy, stanowi  element ryzyka Wykonawcy,
a w zwi zku z powy szym nie mog  stanowi  podstawy dania zmiany wysoko ci wynagrodzenia
rycza towego.

6. Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiaj cego, nie jest uprawniony do dokonywania przelewu
jakichkolwiek wierzytelno ci wynikaj cych z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 8. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania przez Wykonawc  zobowi za  wynikaj cych

z niniejszej umowy, Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne  z tytu ów i wysoko ciach
okre lonych poni ej:

a) za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 w wysoko ci 0,1% wynagrodzenia brutto
okre lonego w §7 ust. 1, za ka dy dzie  opó nienia,

b) za opó nienie w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysoko ci 0,1% wynagrodzenia brutto
okre lonego w § 7 ust. 1, za ka dy dzie  opó nienia,
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c) za odst pienie od umowy przez któr kolwiek ze stron z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy 50%
wynagrodzenia brutto okre lonego w § 7 ust. 1,

d) w przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy, Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu
kar  umown  w wysoko ci 20% wynagrodzenia brutto okre lonego w § 7 ust. 1.

2. Je eli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiaj cy mo e dochodzi  na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupe niaj cego, przewy szaj  wysoko  zastrze onych kar umownych.

3. Kary umowne mog  by  potr cone z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku mo liwo ci
potr cenia Zamawiaj cy wystawi noty obci eniowe z 7-dniowym terminem p atno ci.

§ 9. Zawieranie umów z podwykonawcami
Wykonawca jest zobowi zany w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przekaza  Zamawiaj cemu
pisemn  informacj  o podwykonawcach, którzy b  realizowa  zamówienie.
W przypadku zamiaru zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowi zany
uzyska  pisemn  zgod  Zamawiaj cego na zmian  podwykonawcy.

§ 10. Zabezpieczenie nale ytego wykonania robót
1. Dla zabezpieczenia nale ytego wykonania zobowi za  Wykonawca wniesie zabezpieczenie

stanowi ce 5% (pi  procent) ceny ofertowej, tj. w wysoko ci:  ____________________________
w formie ........................................

2. Zamawiaj cy zwróci Wykonawcy zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy  w terminie
do 14 dni od podpisania protoko u odbioru dokumentacji.

§ 11. Odst pienie od umowy
1. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w przypadkach okre lonych w Kodeksie Cywilnym, a tak e

w terminie 10 dni od powzi cia wiadomo ci o wyst pieniu istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej,
e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym. W takim przypadku Wykonawcy przys uguje

jedynie wynagrodzenie nale ne z tytu u wykonania cz ci umowy.
2. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w przypadku utraty przez Wykonawc  uprawnie  niezb dnych

do realizacji niniejszej umowy. O wiadczenie o odst pieniu od umowy powinno nast pi  w formie
pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

3. Termin na z enie o wiadczenia o odst pieniu wynosi 10 dni od powzi cia wiadomo ci
o okoliczno ciach uprawniaj cych do odst pienia od umowy.

§ 12. Zmiany umowy
1. Zakazuje si  zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,

na podstawie wyboru Wykonawcy, chyba e Zamawiaj cy przewidzia  mo liwo  dokonania takiej
zmiany  oraz okre li  warunki takiej zmiany umowy.

2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  dokonania zmian w umowie w nast puj cych przypadkach:
a) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w razie wyst pienia

istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cych, e wykonanie cz ci umowy nie le y w interesie
publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili  jej zawarcia.
W przypadku, o którym mowa wy ej Wykonawcy przys uguje wynagrodzenie  za prace faktycznie
wykonane do dnia zawiadomienia go przez Zamawiaj cego o zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy,

b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku od towarów i us ug,
c) zmiany terminu realizacji umowy z powodu:

- skrócenia terminu wykonania umowy,
- si y wy szej.

§ 13. Postanowienia ko cowe
1. W razie sporu w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, strony s  zobowi zane

do wyczerpania drogi post powania polubownego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow , maj  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

ustawy Prawo Zamówie  Publicznych. Ewentualne spory powsta e w zwi zku  z realizacj  postanowie
niniejszej umowy rozstrzyga  b dzie w ciwy rzeczowo s d dla siedziby Zamawiaj cego.

3. Za czniki stanowi  integraln  cz  umowy.
4. Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednej dla ka dej

ze stron umowy.

---------------------------                   ---------------------------
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  WYKONAWCA                      ZAMAWIAJ CY

Za czniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z za cznikami.
3. Kopie za wiadcze  wraz z odpisami uprawnie  projektantów.
4. Pe nomocnictwo do podpisania umowy.
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CZ  II  -  FORMULARZ OFERTY I ZA CZNIKI
ZA CZNIK NR 2.1

.......................................................
            Piecz  Wykonawcy

Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn.
„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymaga  istniej cego obiektu szpitala

Klasyfikacja CPV 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1

Cz ci zamówienia n/d

Tryb post powania Przetarg nieograniczony

Warto  zamówienia Poni ej 207.000 Euro

Publikacja Biuletyn Zamówie  Publicznych nr 200976 – 2015 z dnia 06.08.2015

Powi zania n/d

Podstawa Art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 39, art. 43 ust.1  -  Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

Numer post powania ZOZ/ZP/PN/USL/06/8/2015

Wype nia Wykonawca

Nazwa Firmy
(w przypadku

konsorcjum zaznaczy
lidera)

Zarejestrowana siedziba,
adres

Telefon/fax

Osoba upowa niona do
kontaktów z

Zamawiaj cym
w sprawie

przetargu/oferty
(dzia  ZP itp.):

Imi  i  nazwisko:

telefon/fax:

e-mail:

Reprezentacja strony
umowy zgodnie z KRS,
pe nomocnictwem lub
innym dokumentem
(aktualny na dzie

enia oferty)

Imi  i  nazwisko:

stanowisko / funkcja:

Oferta sporz dzona,
zawiera

Miejscowo :

Data:

Numeracja: od ……….……… do ………….…….

OFERTA
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OFERTA CENOWA

Warto
ca kowita netto

Warto
ca kowita brutto

Termin realizacji zamówienia
(poda  w dniach) 1)

1) Termin realizacji zamówienia – WYMAGANY MAX DO 70 DNI

Wymagania / O wiadczenia / Dokumenty:

l.p. Warunek / O wiadczenie / Dokumenty

Wpisa
odpowiednio:
TAK / NIE /

lub zgodnie z
Rozdz. IV.2 SIWZ

1

wiadczamy, e na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych oraz
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z pó n. zm.)

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowi  tajemnic
przedsi biorstwa, w zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2 W zwi zku z utajnieniem dokumentów w pkt. 1) o wiadczamy, e:

a) wymienione wy ej informacje zosta y w naszej firmie obj te ochron  jako informacje
nieujawnione, obj te tajemnic  przedsi biorstwa

b)
informacje te nie by y nigdzie jawnie publikowane, nie stanowi y one cz ci materia ów
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i
administracyjnych w trybie jawnym,

c) zastrze enie niejawno ci informacji w pkt. 1) jest nadal wa ne

3
spe niamy warunek udzia u w post powaniu dotycz cy braku podstaw do wykluczenia z
post powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno ciach, o których mowa w
art. 24 ust.1 Ustawy PZP

4 spe niamy warunki udzia u w post powaniu okre lone w art. 22 PZP i przedstawiamy
wymagane dokumenty potwierdzaj ce spe nienie tych warunków

5 uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni licz c od terminu sk adania ofert

6
wiadczamy, e zapoznali my si  ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia oraz

opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy adnych zastrze  oraz zdobyli my
konieczne informacje do przygotowania oferty.

7
zawarty w rozdziale XVIII SIWZ projekt umowy zosta  przez  nas zaakceptowany i
zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wy ej
wymienionych warunkach

Dokumenty wspólne dla wszystkich wykonawców

8 wype niony formularz ofertowy – za cznik nr 2.1 do SIWZ

9

wiadczenie w sprawie spe nienia przez wykonawc  warunków art. 22 ust. 1 i nie
podleganiu  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówie  Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) – za cznik nr 2.2 do
SIWZ

10 lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej lub informacj  o braku
przynale no ci do grupy kapita owej, o tre ci okre lonej – za cznik nr 2.3 do SIWZ



numer post powania: ZOZ/ZP/PN/USL/06/8/2015 podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
s t r .  3

11
tylko w przypadku podpisania oferty lub za czników przez osoby bez umocowania
prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania wa no ci oferta musi zawiera  stosowne
upowa nienie - wpisa  obok TAK - je eli wymagane, NIE - je eli nie wymagane

12

w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów na
zasadach okre lonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp - przedstawia pisemne zobowi zanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia

13 wykaz us ug odpowiadaj cych przedmiotowi zamówienia wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat – za cznik nr 2.4. do SIWZ

14 wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia –za cznik nr 2.5. do SIWZ

Wykonawca zamieszka y lub maj cy siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

15

aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci
gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

16

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e
Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w
ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce
przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o
udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

17

aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega
z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e
uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych

atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione
nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

Wykonawca zamieszka y lub maj cy siedzib  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

18 dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj ce, e:

a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

b)

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i
zdrowotne albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie
na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego
organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania
wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk adania ofert

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia publicznego

19
umowa spó ki cywilnej  lub uchwa a Wspólników lub udzia owców spó ki w sprawie
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

20 umowa konsorcjum

Inne dokumenty, nie uj te w powy szym wykazie

21 inne:

22 inne:
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ZA CZNIK NR 2.2

.......................................................
            Piecz  Wykonawcy

wiadczenie w sprawie spe nienia przez Oferenta  warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie

Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres

Imi  i nazwisko osoby
uprawnionej do sk adania

wiadcze  woli

reprezentuj c firm , której nazwa jest wskazana w piecz ci nag ówkowej, jako upowa niony na pi mie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach o wiadczam, e:

1. (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy) posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub
czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania

2. (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) posiadamy niezb dn  wiedz  i do wiadczenie
3. (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) dysponujemy potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia potencja u
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4. (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) znajdujemy si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej
wykonanie zamówienia,

Ponadto nie podlegamy wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1
i 2, które brzmi :

Art. 24. 1. Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si :

1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj  lub których upad  og oszono, z wyj tkiem
wykonawców, którzy po og oszeniu upad ci zawarli uk ad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem s du, je eli uk ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj  maj tku
upad ego

2. wykonawców, którzy zalegaj  z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenia spo eczne
lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu

3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o
udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow ,
przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e
za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych
na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego

4. spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac
zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych,
a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku
maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego

5. spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie skazano za przest pstwo
pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom
osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa,
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przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia
korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej
grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego

6. spó ki komandytowe oraz spó ki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia,
przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko
rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe
lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie
przest pstwa lub przest pstwa skarbowego

7. osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano
za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo
przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku,
przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo
pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub
przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie
przest pstwa lub przest pstwa skarbowego

8. podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek  zakaz ubiegania si  o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro  kary.

9. wykonawców b cych osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przest pstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywaj cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012
poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si  wyroku

10. wykonawców b cych spó ka jawna, spó ka partnerska, spó ka komandytowa, spó ka komandytowo-
akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, cz onka zarz du,
komplementariusza lub urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano
za przest pstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj cym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si  wyroku.

Art. 24. 2. Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si  równie  wykonawców, którzy:

1. wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem prowadzonego post powania, z
wy czeniem czynno ci wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.
1, lub pos ugiwali si  w celu sporz dzenia oferty osobami uczestnicz cymi w dokonywaniu tych
czynno ci, chyba ze udzia  tych wykonawców w post powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje si  do wykonawców, którym udziela si  zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt
2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2. nie wnie li wadium (je eli przewidziano w og oszeniu oraz SIWZ z enie wadium) do up ywu terminu
sk adania ofert, na przed ony okres zwi zania ofert  lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3,
albo nie zgodzili si  na przed enie okresu zwi zania ofert

3. z yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw lub mog ce mie  wp yw na wynik prowadzonego
post powania

4. nie wykazali spe niania warunków udzia u w post powaniu.
5. nale c do tej samej grupy kapita owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184, z pózn. zm.), z yli odr bne oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udzia u w tym samym post powaniu, chyba ze wyka , ze istniej ce miedzy nimi
powi zania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomi dzy Wykonawcami w
post powaniu o udzielenie zamówienia.



numer post powania: ZOZ/ZP/PN/USL/06/8/2015 podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
s t r .  6

ZA CZNIK NR 2.3

.......................................................
            Piecz  Wykonawcy

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres

Imi  i nazwisko osoby
uprawnionej do sk adania

wiadcze  woli

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówie  publicznych informuj ,
e nie nale  do grupy kapita owej/nale  do grupy kapita owej w sk ad której wchodz   ni ej wymienione

podmioty:1)

l.p. Dane podmiotu
(nazwa, adres)

1

2

3

4

5

6

7

1) niepotrzebne skre li



numer post powania: ZOZ/ZP/PN/USL/06/8/2015 podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
s t r .  7

ZA CZNIK NR 2.4

WYKAZ  WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH  LAT US UG PROJEKTOWYCH*

L. p. Rodzaj us ugi i jej
zakres

Data wykonania Inwestor Warto  wykonanych
robót budowlanych na

podstawie
dokumentacji

1.

2.

*Zrealizowanych w ci gu ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy, to w tym okresie.  Do wykazu nale y za czy  dokumenty
potwierdzaj ce, e us uga zosta a wykonana nale ycie (np. po wiadczenia, referencje)



numer post powania: ZOZ/ZP/PN/USL/06/8/2015 podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
s t r .  8

ZA CZNIK NR 2.5

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Imi  i nazwisko Rodzaj i numer uprawnie

Podstawa dysponowania wskazan
osob

(np. umowa o prac , umowa cywilnoprawna,
inna)

wiadczam, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonaniu zamówienia posiadaj  wymagane
uprawnienia zawodowe, przynale no  do w ciwych izb i op acone sk adki cz onkowskie
w izbach.


