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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl

2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal
jednoosobowych w oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa
i montaż drzwi przeciwpożarowych
3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety:
Pakiet 1 - Modernizacji Oddziału Urologii wraz z dostosowaniem sal
jednoosobowych w oddziałach medycznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
Pakiet 2 - Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych,
3.3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określa projekt umowy wraz z
załącznikami (załącznik nr 3), a w szczególności Dokumentacja projektowa (załącznik
nr 9) i Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8).
3.4. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 30 ust. 8 pkt. 1),
wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie
potrzeb użytkowników zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
3.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.21.50.00-7
3.7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu
zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z
zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą
posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które
przedstawiono w dokumentacji projektowej.
3.8. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i
materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3.9. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega
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na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2004 r. poz. 1502, z późn. zm.).
3.10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę min 30 osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia, tj:
a) hydraulik – minimum 5 osób w okresie trwania umowy,
b) elektryk – minimum 5 osób w okresie trwania umowy,
c) instalator gazów medycznych - minimum 2 osoby w okresie trwania umowy
d) instalator niskich prądów - minimum 1 osoba w okresie trwania umowy
e) pracownik ogólnobudowlany - minimum 17 osób w okresie trwania umowy
3.11. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej
3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP).
3.15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na całe zadania odpowiadające
wybranym przez Wykonawcę wyszczególnionym w formularzu oferty. Zamawiający
może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania
3.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje
wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od daty podpisania umowy, tj.
od dnia ………….. do dnia…………1 jednak nie dłużej jak do dnia 15 grudnia 2016 r. 2

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
A) w zakresie pakietu nr 1:
I) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co
najmniej 2 roboty budowlane o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda w obiekcie
lecznictwa zamkniętego (np. szpital, klinika). W zakresie wymaganych co najmniej
1

Termin realizacji umowy uzależniony jest od terminu określonego przez wykonawcę w Formularzu oferty (zał. Nr 1 do
SIWZ).
2 W sytuacji zagrożenia dotrzymania Terminu zakończenia robót w wyniku przedłużającego się postępowania
przetargowego, Strony mają prawo do przedłużenia tego Terminu, jednak nie dłużej niż do dnia 19 grudnia 2016 roku,
zgodnie z § 29 pkt 1 wzoru umowy.
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2 robotach budowlanej, każda z nich powinna zawierać wykonanie sali zabiegowej
lub sali operacyjnej
II) dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy posiadającego
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach
lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów
lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę
zabiegową o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda.
b) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z doświadczeniem
min. 5 lat na stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót, obejmujące co
najmniej dwie roboty budowlane w obiektach lecznictwa zamkniętego polegające na
budowie przebudowie lub remoncie obiektów lecznictwa zamkniętego zawierających w
każdej z tych robót salę operacyjną lub salę zabiegową o wartości 2 000 000,00 zł brutto
każda.
c) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika robót
posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na
stanowisku kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w
obiektach lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub remoncie
obiektów lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub
salę zabiegową o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda..
B)

w zakresie pakietu nr 2:
I) wykonał należycie , nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co
najmniej 2 roboty budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki drzwiowej
o wartości 70 000,00 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa zamkniętego (np.
szpital, klinika).

II) dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
- osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy posiadającego
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze
podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
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dostawie i montażu stolarki drzwiowej o wartości 70 000 zł brutto każda w obiekcie
lecznictwa zamkniętego (np. szpital, klinika).
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
5.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz.
5. pkt. 5.3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunki, o których mowa w rozdz. 5. pkt. 5.1. ppkt. 1) niniejszej SIWZ zostaną
spełnione wyłącznie jeżeli żaden z wykonawców wchodzących w skład zespołu
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie nie będzie podlegał
wykluczeniu
b) warunki, o których mowa w rozdz. 5. pkt. 5.1. ppkt. 2) niniejszej SIWZ zostaną
spełnione jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wchodzących w skład zespołu
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie posiada wymogi
wskazane w wyżej wymienionym punkcie.
6.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY
PZP
6.1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn.
zm.7) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.
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2) 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;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt
2–4 Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp, chyba że
jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) 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, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, każdy Wykonawca musi
dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
7.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), tj.:
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a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 4 do SIWZ.
2) wykaz wykonanych robót budowlanych 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie –
załącznik nr 5 do SIWZ.
3) dowody należytego wykonania robót budowlanych – tj. referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wyżej
wymienionych dowodów, przedstawia on oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wykazane w
załączniku nr 5 do SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu
należytego wykonania tych robót budowlanych.
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o
przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg
załącznika nr 6, z zastrzeżeniem ust. 7.3.
7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), zgodnie z
treścią art. 22a ust. 4, tj.: „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”.
7.5. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o których mowa w rozdziale 5
pkt 5.1. ppkt c) SIWZ, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w rozdziale 5 pkt 5.1. ppkt c) SIWZ.
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
informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na
załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
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.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, 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). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub
oświadczenia się znajdują.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 7. pkt. 7.1.
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niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
8.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać
się numerem sprawy określonym w SIWZ.
8.3.... Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres podany w rozdz. 1. niniejszej
SIWZ.
8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a
faksem na nr (032) 47 84 549.
8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 16.09. 2016 r.),
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w rozdz. 8. pkt. 8.7. niniejszej SIWZ.
8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Marta Stęchły – Referent ds. Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
Kontakt możliwy w godzinach od 8:00 do 13:00
8.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
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jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale
SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w
swojej siedzibie.
9.
9.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi:
- Pakiet nr 1 – 88 257,00 zł
- Pakiet nr 2 – 3 048,00 zł
9.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Wykonawca może wnieść wadium, przed terminem składania ofert, w jednej lub
kilku następujących formach w:
a) pieniądzu, płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta:
91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem:
Wadium na „Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych
w oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZP.38.382-26.16)”
UWAGA:
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. Dowodem
wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania
przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym
dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć
do oferty.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) poręczeniach udzielonych 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 (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.)
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt 9.3. lit. b) – f)
oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.
9.5. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą – zobowiązanie
gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy
PZP).
10.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
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utraty wadium.
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące
terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień
SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) oświadczenie wymienione w pkt. 7.1. SIWZ;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego
wynika zakres, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli
istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika).
UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa
lub kopii poświadczonej notarialnie
4)
dowód wpłaty wadium;
5)
oświadczenie wymienione w pkt 7.4. SIWZ – jeśli dotyczy;
6)
oświadczenie wymienione w pkt 7.8. SIWZ - jeśli dotyczy.
11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
11.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11.4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
kopie dokumentów dotyczących Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
11.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2. b) ppkt 1)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
11.7. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 11.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób
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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.
11.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11.9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
11.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
11.12. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała
spis treści.
11.13. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11.14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i
oznakować w następujący sposób:
Oferta na: „Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZ.38.382-26.16)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 23.09. 2016 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie
wykazał,
iż
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11.16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
11.17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako
bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
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zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11.19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
11.20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
11.21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
11.22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale
8. niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju
nr A1, na I piętrze, do dnia 23.09.2016 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z
opisem przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.
12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. 12. ppkt. 12.1. niniejszej SIWZ
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Zamówień
publicznych pokój nr 9, XI piętro w dniu 23.09.2016 r., o godzinie 10:30.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.
12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.
12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na
a) stronie www.bip.wss2.com informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. Cena oferty jest to wartość, za którą Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia
na zasadach określonych w projekcie umowy wraz z załącznikami do niego.
13.2 Cenę należy podawać w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza.
13.3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów
związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym
wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa,
wszystkich zobowiązań wynikających z tekstu załączonego projektu umowy, a
także wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy.
13.4. Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich
niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub
pośrednio określonych w SIWZ i załącznikach, między innymi:
a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości określonej
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku
Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem
Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w
sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych:
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona działalność,
swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane
według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach,
wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych
bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej",
b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia
działalności gospodarczej,
c) koszty pośrednie, zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym.
13.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w projekcie umowy.
13.6. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
13. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
b) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją;
c) z ilości i treści złożonych dokumentów i oświadczeń wynika, że Wykonawca
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spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją;
d) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione;
e) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
14.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium:
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Cena (C)

2.

Okres gwarancji (G)

3

Waga
60%

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)

20%
20%

14.3. Punkty przyznawane za podane kryterium CENA (C) będą liczone według
następującego wzoru:
Wzór
Cena brutto:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60 x 100%
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
14.4. Punkty przyznawane za podane kryterium OKRES GWARANCJI (G) będą liczone
według następującego wzoru:
Wzór
Gn
Wartość punktowa okresu gwarancji = --------------------------- x 20 x 100%
G max
gdzie:
G n – oferowany przez Wykonawcę okres gwarancyjny
G max – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Uwaga:
- Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
- W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub
nie podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z
SIWZ.
- Jeśli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go zgodnie z
zasadą: 1 rok = 12 miesięcy
- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy.
14.5. Punkty

przyznawane za podane kryterium TERMIN REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (T) będą liczone według następującego wzoru:
Wzór
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Tmin
Wartość terminu realizacji
Przedmiotu zamówienia

=

––––––––––––– x 20 x 100%
Tbad

gdzie:
Tmin - Najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert
Tbad – Termin realizacji przedmiotu zamówienia podany w ofercie badanej
Uwaga:
- W przypadku pakietu nr 1, minimalny termin wykonania wynosi 50 dni, podczas gdy
maksymalny 74 dni.
- W przypadku pakietu nr 2, minimalny termin wykonania wynosi 40 dni, podczas gdy
maksymalny 74 dni.
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu niż wymagany dla
danego pakietu, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

14.6. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób
Zamawiający uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik
przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do
2 miejsc po przecinku. :
K=C+G+T
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
14.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art.
91 ust. 4 ustawy PZP).
14.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektronicznej.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
15.1. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę
do Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące
egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji
papierowej na adres Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę
i odeśle jeden z egzemplarzy na adres Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi
Wykonawcę do podpisania przedmiotowej umowy w siedzibie Zamawiającego.
15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
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wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
15.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
15.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
15.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy PZP.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
16.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny
brutto podanej w ofercie.
16.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp przed
podpisaniem umowy.
16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy
przelać na następujący rachunek Zamawiającego: Getin Nobile Bank S.A., nr konta:
91 1560 0013 2341 8722 7000 0002 z dopiskiem:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Modernizacja Oddziału Urologii,
dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach medycznych do osób
niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych (BZP.38.38226.16)”
16.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
16.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej
dopuszczalnej formie innej niż pieniądz, określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego oryginału
dokumentu potwierdzającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości żądanej przez Zamawiającego.
17. PODWYKONAWCY
17.1. Zgodnie z art. 36b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania
przez wykonawcę firm podwykonawców.
17.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i
przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
17.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale V w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
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Rozdziale V wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
18. ISTOTNE
DLA
STORN
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCIE ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198 ustawy PZP.

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 09.09.
2016 r.
Komisja przetargowa:
Przewodniczący:
Monika Kokot

…………………………………………………

Sekretarz:
Marta Stęchły

…………………………………………………

Członek:
Eugeniusz Klapuch

……………………………………………………

Członek:
Tomasz Ważny

……………………………………………………

Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia
09.09.16r.

……………………………………………………
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA WYKONAWCY:
…………………….…………….
ul. ………………………………
_ _-_ _ _………………………
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na: „Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach
medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych”
Znak sprawy: BZP.38.382-26.16
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba

upoważniona

do

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i

podpisująca

ofertę:

………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Adres:
..…………………………………..……………………..………………………………….……………….
.…………………………………..……………………..………………………………….………………..
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks ……………………………… e-mail……………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
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- Pakiet 1 – Modernizacji Oddziału Urologii wraz z dostosowaniem sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Nazwa zadania

Wartość netto

Wartość brutto

1) Modernizacja Oddziału Urologii
2) Dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych w tym:
a) roboty budowlane
b) instalacja wodno-kanalizacyjna
c) instalacja elektryczna
Suma [PLN]
Suma wartości netto słownie:
………………………………………………………………………………… 00/100
Suma wartości brutto słownie:
…………………………………………………………………………………. 00/100
Stawka VAT …….. %

- Pakiet 2 – Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych
Nazwa zadania

Wartość netto

Wartość brutto

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych

Suma wartości netto słownie:
…………………………………………………………………………………… 00/100
Suma wartości brutto słownie:
……………………………………………………………………………………. 00/100
Stawka VAT …….. %
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.
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C. OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze
umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert (włącznie z tym dniem);
5) Termin wykonania przedmiotu zamówienia3:
- Pakiet 1 – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ………….dni
- Pakiet 2 - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie …………. dni

6) Okres gwarancji4:
- Pakiet nr 1 – oferujemy okres gwarancji na czas .............. m-cy
- Pakiet nr 2 – oferujemy okres gwarancji na czas .............. m-cy
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest .....................................................................
e-mail: ………...……........………….………………….
tel./fax: .....................................................…………….

E. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................................
6) .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
3

4

W zakresie pakietu nr 1 - minimalny czas wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 50 dni, a maksymalny 74 dni. W
przypadku pakietu nr 2, minimalny czas wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 40 dni, a maksymalny 74 dni
(zgodnie z pkt 14.4. SIWZ).
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy (zgodnie z pkt 14.4. SIWZ)
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……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

..........................................................................
Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub inny
właściwy)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach medycznych do
osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych (BZP.38.38226.16), prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w Rozdziale V treści specyfikacji

……………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oświadczenie
wypełnia i dołącza do oferty każdy z Wykonawców

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.

……………………………………………………
Data i podpis wykonawcy
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz ust 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
……...........……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
Data i podpis wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………
Data i podpis wykonawcy

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

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub inny
właściwy),
nie
podlega/ą
wykluczeniu
z
postępowania
o udzielenie zamówienia.
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………………………………………………………………
Data i podpis wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4
(Pieczęć Wykonawcy)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z oświadczeniem
w sprawie posiadania uprawnień
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji w 5.1. pkt 2) lit c) ppkt . A II oraz B II
Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach
medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych
(BZP.38.382-26.16)
Pakiet nr 1
Imię i
Kwalifikacje
Przewidywana
nazwisko zawodowe niezbędne
funkcja / zakres
do wykonania
czynności w realizacji
zamówienia *
zamówienia
(doświadczenie,
wykształcenie,
uprawnienia, specjalność)

Informacja o
podstawie do
dysponowania
daną
osobą/forma
współpracy
(np. umowa o
pracę, zlecenie)

Nazwa podmiotu
wykazującego
posiadanie
doświadczenia
(nazwa podmiotu który
udostępni Wykonawcy
niezbędne zasoby do
realizacji przedmiotu
zamówienia)

* należy wpisać pełną nazwę posiadanych uprawnień wraz z podaniem nr i daty ich
wydania

Jednocześnie oświadczam, że w/w osoby posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe
jak i uprawnienia zgodnie z 5.1. pkt 2) lit c) ppkt . A II SIWZ .

Miejscowość …..........................., dnia.................2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet nr 2
Imię i
Kwalifikacje
Przewidywana
nazwisko zawodowe niezbędne
funkcja / zakres
do wykonania
czynności w realizacji
zamówienia *
zamówienia
(doświadczenie,
wykształcenie,
uprawnienia, specjalność)

Informacja o
podstawie do
dysponowania
daną
osobą/forma
współpracy
(np. umowa o
pracę, zlecenie)

Nazwa podmiotu
wykazującego
posiadanie
doświadczenia
(nazwa podmiotu który
udostępni Wykonawcy
niezbędne zasoby do
realizacji przedmiotu
zamówienia)

* należy wpisać pełną nazwę posiadanych uprawnień wraz z podaniem nr i daty ich
wydania

Jednocześnie oświadczam, że w/w osoby posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe
jak i uprawnienia zgodnie z 5.1. pkt 2) lit c) ppkt . B II SIWZ .
Miejscowość …..........................., dnia.................2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
(zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ w 5.1. pkt 2) lit c) ppkt . A I oraz B I

Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach
medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZP.38.382-26.16)
Pakiet nr 1
Nazwa
Nazwa zamówienia / zakres
składający się na przedmiot
Wykonawcy
(podmiotu),
zrealizowanego zamówienia
(Należy podać informacje na podstawie
wykazujące
których, Zamawiający będzie mógł
go
posiadanie jednoznacznie stwierdzić spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w
doświadcze
postępowaniu)
nia

Data wykonania
zamówienia
ROZPOCZĘCIA I
ZAKOŃCZENIA
(zgodnie z zawartą umową)

Podmiot, na
rzecz
którego
usługi
zostały
wykonane

UWAGA: Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody (poświadczenia lub inne
dokumenty, zgodnie z pkt 7.2. lit. a) ppkt 3).

Miejscowość …..........................., dnia.................2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Uwaga:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (według załącznika nr 6). Wraz ze złożeniem oświadczenia
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach
medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych
(BZP.38.382-26.16)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach
medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych
(BZP.38.382-26.16)” Zadanie…………..
reprezentując:
……………………………………………………………………………………………………….
(nazwa firmy)
jako upoważniony/upoważnieni w imieniu Wykonawcy informuję/informujemy, że:
□ Nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej
□ Przynależymy do następującej grupy kapitałowej ...................................................
Do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów należą następujące podmioty:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

.........................................................
(miejscowość i data)

……………………………………………………….
Podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7
(Pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na:
Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach
medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych
(BZP.38.382-26.16)
składam:

Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego
zobowiązanie oraz działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) oświadczamy,
iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy tj.
...............................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:
................................................................................................................................................................

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów będzie wykonane w sposób zgodny z art. 22a
ust 4 ustawy PZP, tj.:
……………………................................................................................................................................
(opisać sposób udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia np. jako podwykonawca itp.)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: Modernizacja Oddziału
Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach medycznych do osób
niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych (BZP.38.382-26.16)

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

……………………………………………
Podpis i pieczątka osoby(osób)
upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 8
(Pieczęć Wykonawcy)

Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach
medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych
(BZP.38.382-26.16)

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w obiekcie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 polegające na:
1) modernizacji Oddziału Urologii,
2) dostosowaniu sal jednoosobowych w oddziałach medycznych do osób
niepełnosprawnych,
3) dostawie i montażu drzwi przeciwpożarowych.

II. Opis szczegółowy zamówienia.
Zamawiający podzielił zamówienie na dwa pakiety:
- Pakiet 1 - Modernizacji Oddziału Urologii wraz z dostosowaniem sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- Pakiet 2 - Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych

PAKIET I
Modernizacji Oddziału Urologii wraz z dostosowaniem sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
1. Modernizacja Oddziału Urologii
2. Dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach medycznych do osób
niepełnosprawnych
Oddział
Urologii
zlokalizowany
jest
na
czwartym
piętrze
jedenastokondygnacyjnego bloku łóżkowego dostępny z klatki schodowej i hollu, które są
usytuowane w centralnym punkcie budynku.
Zasadniczy układ komunikacyjny korytarzowy, z którego jest bezpośredni dostęp do
wszystkich pomieszczeń oddziału. Przedmiotowa inwestycja polega na dostosowaniu
gabinetu zabiegowego Oddziału do aktualnych wymogów sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych. W tym celu zostanie wydzielony zespół pomieszczeń
sali zabiegowej, na który składać się będzie: - sala zabiegowa z punktem opisowym,
pomieszczenie przygotowania lekarza, mycie wstępne. W Sali należy zabudować lampę
operacyjną (zawieszenie sufitowe, lampę dostarczy Zamawiający). Pomieszczenia
wentylowane i klimatyzowane. Ponadto przebudowa części pomieszczeń oddziału celem
lokalizacji sal łóżkowych zajętych przez projektowany gabinet zabiegowy z zapleczem
oraz lokalizacja niezbędnych pomieszczeń pomocniczych i socjalnych personelu. Planuje
się również wykonanie prac remontowych to jest wymiana drzwi do pomieszczeń
oddziału, klatek schodowych, wnęk technicznych, wymiana wykładziny posadzkowej w
pomieszczeniach przebudowywanych i adaptowanych, wymiana instalacji elektrycznych,
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oświetleniowych w oddziale, wykonanie prac malarskich, porządkowych, aranżacyjnych.
Szczegółowy zakres zawiera następująca dokumentacja:
1) Projekt wykonawczy Architektura Przebudowa Oddziału Urologii –
dostosowanie gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
2) Projekt wykonawczy Instalacje sanitarne Przebudowa Oddziału Urologii –
dostosowanie gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne3) Projekt wykonawczy Instalacje słaboprądowe Przebudowa Oddziału Urologii –
dostosowanie gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
4) Projekt wykonawczy Instalacje gazów medycznych Przebudowa Oddziału
Urologii – dostosowanie gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów sanitarnohigienicznych, technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia
medyczne,
5) Projekt wykonawczy Instalacje elektryczne Przebudowa Oddziału Urologii –
dostosowanie gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
6) Projekt wykonawczy Konstrukcja Przebudowa Oddziału Urologii
7) Karty wyposażeń pomieszczeń.
Wyżej wymieniona dokumentacja jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo w cenie oferty należy ująć oznaczenie pomieszczeń (napisy, numeracja)
według wzorów Zamawiającego,

Dołączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót i mogą być wykorzystany
tylko do celów poglądowych. Nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia
umowy.
Sale chorych przeznaczone do przebudowy zlokalizowane są w końcowych
odcinkach oddziałów łóżkowych. Funkcjonują na dzień dzisiejszy jako pokoje 1-łóżkowe
(15 sztuk) i 5-łóżkowe (2 sztuki) bez sanitariatów. Sanitariaty pacjentów zlokalizowane są
oddzielnie w centralnym punkcie oddziałów i dostępne z korytarza. Z uwagi na brak
pomieszczeń dedykowanych dla osób niepełnosprawnych przewidziano przebudowę
części pokoi chorych na sale jednoosobowe z wbudowanymi węzłami sanitarnymi.
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonanie sal chorych jednoosobowych z
węzłem sanitarnym (17 sztuk) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Każda z sal będzie miała dostęp do dedykowanego węzła sanitarnego z pokoju.
Szczegółowy zakres zawiera następująca dokumentacja:
1) Projekt wykonawczy Architektura Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
2) Projekt wykonawczy Instalacje sanitarne Przebudowa sal chorych w oddziałach
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medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
3) Projekt Wykonawczy Instalacje gazów medycznych Przebudowa sal chorych w
oddziałach medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób
niepełnosprawnych,
4) Projekt wykonawczy Instalacje elektryczne Przebudowa sal chorych w
oddziałach medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób
niepełnosprawnych,
5) Projekt wykonawczy Konstrukcja Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
6) Karty wyposażeń pomieszczeń
Wyżej wymieniona dokumentacja jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo w cenie oferty należy ująć oznaczenie pomieszczeń (napisy, numeracja)
według wzorów Zamawiającego,
Dołączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót i mogą być wykorzystany
tylko do celów poglądowych. Nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia
umowy.

PAKIET II
Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych
W chwili obecnej wejścia do głównej klatki schodowej na poszczególnych
kondygnacjach zamknięte są drzwiami zwykłymi , drewnianymi- poza kondygnacją
parteru gdzie znajdują się drzwi nowe, aluminiowe przeszklone o klasie odporności
ogniowej EI30. Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie montaż drzwi
przeciwpożarowych oddzielających główną klatkę schodową od oddziałów medycznych
na kondygnacjach 0 – X, drzwi do maszynowni dźwigu i zespołu administracyjnotechnicznego na kondygnacji XI oraz drzwi do piwnicy. Zabudowane zostaną następujące
typy drzwi: aluminiowe profilowe przeciwpożarowe, przeszklone o odporności EI30 z
samozamykaczem oraz drzwi stalowe przeciwpożarowe pełne o odporności EI30 z
samozamykaczem. Razem trzynaście sztuk.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty znajduje się w projektach wykonawczych.
Dołączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót i mogą być wykorzystany
tylko do celów poglądowych. Nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia
umowy.

III. Pozostałe wymagania
1. Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie w związku z czym Zamawiający
informuje, że w części remontowanego budynku znajdują się pomieszczenia, które nie
mogą być na żadnym etapie budowy wyłączone z użytkowania. Termin prac o dużym
natężeniu dźwięku każdorazowo należy uzgadniać z Działem Technicznym. Nie
dopuszcza się wykonywania prac o dużym natężeniu dźwięku między godziną 21°°- 7°°
(cisza nocna).
2. Zamawiający „wyłączy” z użytkowania Oddział Urologii na co najmniej 6
tygodnie w celu realizacji robót budowlanych.
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3. Zamawiający wymaga aby pomieszczenia remontowane (sale chorych) były
szczelnie odgrodzone od reszty pomieszczeń oddziału np. przez zabudowę płyt kartongips. Komunikacja do tych pomieszczeń będzie możliwa przez boczne klatki ewakuacyjne.

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

……………………………………………
Podpis i pieczątka osoby(osób)
upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy

