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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest prawidłowe wykonanie zadania inwestycyjnego 

pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy”.  

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projektu 

zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego, dokumentacji kosztorysowej (kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu 

ofertowego) oraz usługę nadzoru autorskiego dla przeprowadzenia działań  

termomodernizacyjnych w budynku nr 1 – budynek główny SP ZOZ i budynku nr 2 – 

budynek Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy  SP ZOZ w Słupcy, przy ul. Traugutta 7 

………………….. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

2. Dokumentacja projektowa 

 

2.1. Wykonanie na podstawie wytycznych Zamawiającego – opisu przedsięwzięcia (pkt.5 

swz), Audytów energetycznych budynków nr 1 i nr 2 oraz audytów oświetlenia 

wewnętrznego (załącznik nr 12) oraz dokumentacji rysunkowej, w tym aktualnej mapy 

dla celów projektowych, przekazanej przez Zamawiającego (załącznik nr 13) 

dokumentacji projektowej, tj. projektu zagospodarowania działki, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, oraz dokumentacji 

kosztorysowej (kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego) dla przedmiotowego 

zadania. 

2.2. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji uzupełniających do celów projektowych dla 

budynków objętych zakresem opracowania. 
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2.3. Wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych stanu istniejących budynków dla 

wykonania przedmiotowego zadania, których konieczność wyniknie w trakcie 

opracowania projektu.  

2.4. Uzyskanie, w przypadkach koniecznych, innych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i 

odstępstw oraz zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa. 

2.5. Uzyskanie zatwierdzenia w/w projektów i dokumentów przez Zamawiającego przed 

zgłoszeniem przedmiotowych robót lub wystąpieniem w imieniu i zgodnie z 

upoważnieniem Zamawiającego o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę do 

właściwych organów i służb lub skutecznego zgłoszeniu robót (decyzja w tym zakresie 

zależeć będzie od zakresu projektu i aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane, 

art.29 ust.1, stan obowiązujący na rok 2021 – do decyzji Projektanta). 

2.6. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym 

prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją 

Inwestycji, w tym w szczególności do dokumentacji projektowej. 

2.7. Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jeśli okaże się konieczne,  

wszelkich niezbędnych procedur administracyjnych (w tym obejmujących uzyskanie 

pozwoleń na budowę i ewentualnych pozwoleń zamiennych). 

2.8. Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz z projektem – 

począwszy od uzyskania niezbędnych dokumentów, ekspertyz, decyzji, warunków, 

dokumentacji projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowę i 

pozwolenia na użytkowanie ponosi Wykonawca. 

 

 

3. Nadzór autorski  

 

3.1. Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach autora projektu w zakresie, o 

którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333  ze zm.).  

3.2. Udział przedstawicieli nadzoru autorskiego w cotygodniowych naradach na budowie 

oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. 

3.3. Opiniowanie ewentualnych zmian projektowych proponowanych przez 

Zamawiającego, w tym zmian materiałowych. 

3.4. Opiniowanie dokumentacji powykonawczej Wykonawcy, w tym kwalifikacji i oceny 

zmian jako istotne i nieistotne. 

 

4. Niniejsze zamówienie realizowane będzie przy udziale dofinansowania w formie dotacji 

oraz pożyczki, udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

w Słupcy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą 

w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii w 

budynkach SP ZOZ w Słupcy”. 

 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

 

5.1. Budynek główny (nr 1) 

5.1.1. P1 - Modernizacja przegrody – Strop zewnętrzny 
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Wymiana grubości warstwy izolacji termicznej 

5.1.2. P2 - Modernizacja przegrody - Ściana na gruncie  

Dodatkowa warstwa izolacji termicznej  

5.1.3. P3 - Modernizacja przegrody – Dach 

Dodatkowa warstwa izolacji termicznej 

5.1.4. O1 – Modernizacja przegrody OZ 1 Wentylacja grawitacyjna 

Wymiana stolarki okiennej 

5.1.5. O2 - Modernizacja przegrody DZ 1 Wentylacja grawitacyjna 

Wymiana stolarki drzwiowej 

5.1.6. C.W.U. – Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Podłączenie instalacji c.w.u. do pompy ciepła wraz z osprzętem i zasobnikiem CWU 

5.1.7. C.O. – Modernizacja instalacji grzewczej 

Montaż gruntowej pompy ciepła z osprzętem 

5.1.8. Mikroinstalacja – Instalacja fotowoltaiczna 

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 40,00 kW 

5.1.9. Oświetlenie wbudowane – Wymiana oświetlenia na LED (wg Audytu oświetlenia 

wewnętrznego dla budynku głównego) 

Wymiana oświetlenia na nowe w oparciu o oprawy LED od 20 do 60W, wymiana 

okablowania w zakresie wymaganym do sterowania systemem BMS. Dodatkowy 

system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosowany do centralnego 

monitoringu zintegrowanego z systemem BMS. System oświetlenia obejmuje 

technologie medyczne wymagane dla sali operacyjnej, pracowni tomografu oraz 

laboratoriów. 

5.1.10. System zarządzania energią w budynku – Montaż systemu BMS 

Kompletny system BMS wraz z serwerami, oprogramowaniem, okablowaniem 

logicznym i elektrycznym. Funkcje – sterowanie oświetleniem wewnętrznym i 

zewnętrznym, sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń, sterowanie wentylacją, 

klimatyzacją, filtracją, systemem alarmowym i monitoringu, systemem sterowania UPS, 

systemem sterowania instalacjami niskoprądowymi i kontroli dostępu, instalacji 

przyzywowej, monitoringu. 

5.1.11. Wentylacja – Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją. System wentylacji i klimatyzacji 

obejmuje technologie medyczne dla sali operacyjnej, pracowni tomograficznej oraz 

laboratoriów.   

 

5.2. Budynek Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy (nr 2)  

5.2.1. P1 – Modernizacja przegrody – Podłoga na gruncie 

Wymiana istniejących warstw i dodatkowa warstwa izolacji termicznej 

5.2.2. P2 – Modernizacja przegrody – Podłoga na gruncie 

Wymiana istniejących warstw i dodatkowa warstwa izolacji termicznej 

5.2.3. P3 – Modernizacja przegrody – ściana na gruncie 

Dodatkowa warstwa izolacji termicznej 

5.2.4. P4 – Modernizacja przegrody – ściana zewnętrzna 

Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej 

5.2.5. P5 – Modernizacja przegrody – dach 

Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej 

5.2.6. O1 – Modernizacja przegrody OZ 1 Wentylacja grawitacyjne 

Wymiana okien 

5.2.7. O2 – Modernizacja przegrody DZ 1 Wentylacja grawitacyjna 

Wymiana drzwi 
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5.2.8. C.W.U. – Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Podłączenie instalacji do pompy ciepła 

Montaż zasobnika C.W.U. 

5.2.9. C.O. – Modernizacja instalacji grzewczej 

Montaż gruntowej pompy ciepła 

5.2.10. Mikroinstalacja 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,00 kWp 

5.2.11. Oświetlenie wbudowane 

Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (wg Audytu oświetlenia wewnętrznego dla 

budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy). 

Wymiana oświetlenia na nowe w oparciu o oprawy LED o mocy od 20W do 60W. 

Wymiana okablowania w zakresie wymaganym do sterowania systemem BMS. 

Dodatkowo system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosowany do 

centralnego monitoringu zintegrowanego z systemem BMS. 

Oświetlenie i instalacja dostosowana do technologii medycznych wymaganych dla 

poszczególnych pomieszczeń w budynku. 

5.2.12. System zarządzania energią w budynku 

Montaż systemu BMS. 

Kompletny system BMS wraz z serwerami, oprogramowaniem, okablowaniem 

logicznym i elektrycznym. Funkcje – sterowanie oświetleniem wewnętrznym i 

zewnętrznym, sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń, sterowanie wentylacją, 

klimatyzacją, filtracją, systemem alarmowym i monitoringu, systemem sterowania UPS, 

systemem sterowania instalacjami niskoprądowymi jak kontrola dostępu, instalacji 

przyzywowej czy monitoringu. 

5.2.13. Wentylacja 

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją 

System wentylacyjno-klimatyzacyjny dostosowany do wymagań technologii 

medycznych wymaganych dla poszczególnych pomieszczeń obiektu. 

 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SWZ, w tym Audyty 

energetyczne „ex-ante” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Słupcy -  Budynek główny oraz Budynek Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, Audyt 

oświetlenia wewnętrznego budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy i Audyt 

oświetlenia wewnętrznego budynku głównego (audyty opracowane w m-cu grudniu 

2020r.) traktowane jako program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowej inwestycji 

oraz wzór umowy. Audyty energetyczne i oświetlenia stanowią załącznik nr  do swz.  

 

7. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie – załącznik nr 2 do swz , że na etapie 

postępowania przetargowego szczegółowo zapoznał się z zapisami swz i załącznikami 

(w tym ze wzorem umowy oraz pozostałymi dokumentami przekazanymi w 

dokumentacji przetargowej przez Zamawiającego) i nie wnosi żadnych uwag.  

8. Wykonawca winien wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do swz) czy 

zamówienie będzie wykonywane samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców - ze 

wskazaniem części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i firm podwykonawców (załącznik nr 5 do swz). 

9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu 
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zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć wykonywanie czynności w ramach przedmiotu zamówienia. 

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

12. Niniejszą swz należy czytać łącznie ze wzorem umowy. 

 

 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

1. W terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin ten obejmuje również uzyskanie, 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na 

budowę. O koniczności przeprowadzeniu postępowania uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub skutecznego zgłoszenia robót (zgodnie z aktualnymi na dzień zakończenia 

projektowania przepisami prawa) decyduje Projektant po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

2. Nadzór autorski wykonywany będzie od dnia wybrania przez Zamawiającego Wykonawcy 

budowlanego dla zrealizowania robót objętych projektem do dnia przekazania przez 

Wykonawcę budowlanego dokumentacji powykonawczej i jej zaopiniowaniu przez nadzór 

autorski. 

 

 

 

 

 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
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1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej PZP.  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (art. 275 – 296 PZP).  

3.  Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.  

4.  Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące zamówień 

klasycznych na usługi o wartości mniejszej niż progi unijne .  

5.  Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nie 

prowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

 Zamawiający nie określa dodatkowych warunków w tym zakresie. 

 

1.2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

zawiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000 zł  

brutto (kopia polisy – załącznik nr 8 do swz). 

 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

1.3.1. w zakresie projektowania 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

▪ minimum 3 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w 

zakresie termomodernizacji budynków w tym  minimum 1 usługę polegającą na 

wykonaniu dokumentacji projektowej obiektu kubaturowego ochrony zdrowia.  

b) do realizacji zamówienia publicznego skieruje minimum: 

▪ 1 osobę (projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej z min. 5 – letnim doświadczeniem 

zawodowym  licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac 

projektowych, która wykonała w charakterze projektanta min 3 projekty w 

zakresie termomodernizacji budynków oraz min. 1 projekt budowlany w zakresie 

obiektów służby zdrowia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania 

ofert. Wymagana jest przynależność do samorządu zawodowego potwierdzona 

aktualnym zaświadczeniem ;  

▪ 1 osobę (projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z min. 5 – letnim 

doświadczeniem zawodowym  licząc od dnia uzyskania uprawnień do 
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wykonywania prac projektowych. Wymagana jest przynależność do samorządu 

zawodowego potwierdzona aktualnym zaświadczeniem ; 

▪ 1 osobę (projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych z min. 5 – letnim doświadczeniem 

zawodowym. Wymagana jest przynależność do samorządu zawodowego 

potwierdzona aktualnym zaświadczeniem ; 

▪ 1 osobę (projektanta) posiadającego uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w zakresie telekomunikacji z min. 5-letnim doświadczeniem 

zawodowym licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac 

projektowych. Wymagana jest przynależność do samorządu zawodowego 

potwierdzona aktualnym zaświadczeniem; 

▪ 1 osobę (projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych z min. 5 – letnim doświadczeniem 

zawodowym licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac 

projektowych; Wymagana jest przynależność do samorządu zawodowego 

potwierdzona aktualnym zaświadczeniem ; 

▪ 1 osobę (projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych  – z min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym 

licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych. 

Wymagana jest przynależność do samorządu zawodowego potwierdzona 

aktualnym zaświadczeniem ; 

▪ Zespół kosztorysowy we wszystkich projektowanych branżach; 

▪ 1 osobę – Specjalisty branżowego w zakresie technologii medycznych. 

 

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z Art. 104 Ustawy 

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze. zm.) w myśl którego osoby, które 

przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 

dotychczasowym zakresie. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się 

równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w 

Art. 12a Ustawy Prawo Budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 

grudnia 2015r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) 

2.  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: 

a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 
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rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 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; 

 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

złożył następujące dokumenty: 

1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 3 do swz); 

1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług objętych zamówieniem, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (załącznik nr 4 do swz); 

1.3. Kopia polisy (załącznik nr 8 do swz). 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty: 

3.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
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porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (załącznik nr 9 do swz); 

3.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu (załącznik nr 10 do swz); 

3.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp (załącznik nr 11 do swz); 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt  V.3.1.-3.3. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia sporządzone na załączniku nr 6 do swz lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 10. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
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poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

12. Jeżeli   Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt V.3.1.-3.3. - 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

13. Dokument, o którym mowa w pkt 12 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 

12. lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  

składania ofert.  

14. 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 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu.  
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VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSOBY 

UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt IX), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania), które dostępne są 

pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal . 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email eurbaniak@szpital.slupca.pl lub ikubis@szpital.slupca.pl. 

3.  Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazany w pkt 2 adres email. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

6. Fakt otrzymania e-maila należy na życzenie strony odwrotnie potwierdzić (e-mail: 

eurbaniak@szpital.slupca.pl. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości 

przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego 

na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści swz Zamawiający udostępni 

na stronie internetowej : www.szpital.slupca.pl/bip ,  na której jest udostępniona swz. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz. 

Zamawiający, zgodnie z Art. 284 ust.2, jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że 

mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl
http://www.szpital.slupca.pl/bip
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wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieści na stronie internetowej, na 

której zamieszczona jest swz. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

postanowień niniejszej swz. 

9. Osobą upoważnioną do bezpośredniego komunikowania się z Wykonawcami jest Pani 

Estera Urbaniak, tel. 792749746, mail: eurbaniak@szpital.slupca.pl oraz Pani Izabela 

Kubiś, tel. 600878019, mail: ikubis@szpital.slupca.pl.  

 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy 

pięćset złotych 00/100). 

3. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności Wadium rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 

a) w pieniądzu, przelewem na konto 88 1020 2212 0000 5602 0432 6682 z adnotacją 

„Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji p.n.: Zmniejszenie zużycia energii 

w budynkach SP ZOZ w Słupcy” z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione 

środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert; 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2020 poz. 299). 

5. Wadium w formach wymienionych w pkt. VII.4.b)-d), w oryginale, należy dostarczyć do 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-

400 Słupca lub wnieść w pieniądzu, przelewem na konto podane w pkt. VII.4.a) swz; 

najpóźniej do terminu składania ofert. Jeżeli  wadium jest wnoszone w formie gwarancji 

lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej (Art.97 ust.10 ustawy PZP). 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione  

w sposób nieprawidłowy. 

7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza;  

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności:  

mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl
mailto:ikubis@szpital.slupca.pl
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1) upływu terminu związania ofertą;  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 

do jego wniesienia. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie punktu VII.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 

pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, jeżeli:  

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 pzp lub art. 

128 ust. 1 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 pzp lub art. 106 ust. 1 pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej;  

b) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni  od dnia upływu terminu składania 

ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert, tj. 4 czerwca 2021r.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.12 pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie 

wyraził zgody, o której mowa w art. 220 ust. 4 pzp, na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
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którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować.  

6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert o którym mowa w pkt. 

X.1 swz wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu. 

8.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert o którym mowa w pkt. X.1 swz nie 

może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.   
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  
12. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

13. Oferta winna zawierać: 

13.1. Formularz oferty  (załącznik nr 1 do swz); 

13.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Art.273 ust.2 PZP); 

13.3. Załączniki – wg wykazu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na przedmiotowych obiektach wizji 
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lokalnej celem dokonana analizy problemów i zagrożeń związanych z realizacją 

inwestycji w czynnym obiekcie, które powinny zostać uwzględnione w dokumentacji 

projektowej.   

15. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

15.1. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 15, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

15.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

15.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

15.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

15.5. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopię poświadczoną notarialnie za 

zgodność z oryginałem). 

15.6. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 139 ustawy 

Pzp. 

15.7. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 15.6, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszej swz. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert wariantowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 4 

maja 2021 r. do godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 r., o godzinie 10.30 .  

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

 a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

b)cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

Cena przedstawiona w ofercie ma charakter ceny ryczałtowej. 

1. Przy kalkulacji ceny ofertowej należy wziąć pod uwagę obowiązki Wykonawcy 

wynikające ze wzoru umowy (załącznik nr 7 do swz). 

2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty winna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia (dokumentacja projektowa i nadzór autorski), zysk Wykonawcy oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje 

o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane 

w niniejszej swz oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym/Audycie energetycznym  

(załącznik nr 12 do swz). 

3. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). Jeżeli Wykonawca uprawniony 

jest do naliczania innej niż wynika to z przepisów prawa stawki podatku VAT, musi 

załączyć do oferty dokument na podstawie, którego jest do tego uprawniony. 

Zastosowanie przez Wykonawcę niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Zamawiający wymaga (art.131 ust. 2 pkt 1 pzp) , aby Wykonawca przed 

sporządzeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie, celem zapoznania się ze 

stanem faktycznym obiektów objętych zamówieniem oraz szczegółowo zapoznał się z 

zapisami niniejszej swz. Fakt przeprowadzenia wizji lokalnej powinien zgłosić w 

Administracji Szpitala, p. Robertowi Byczkowskiemu, tel. 692 454 707. 

5. Cenę ryczałtową należy podać w polskich złotych. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości rozliczeń w innej walucie. Cena za przedmiot zamówienia winna 

obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia. 

 

XII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

1.1. Kryterium „Cena” – 60 % 

  

(max liczba punktów  w kryterium „Cena” 60) 

Gdzie: 

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena” 

CN - najniższa zaoferowana cena  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

1.2. Kryterium „Doświadczenie projektanta branży architektonicznej” – 30% 

60
 C

 C

OB

N =C
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(max liczba punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta branży 

architektonicznej” - 30)  

Zamawiający w ramach kryterium „Doświadczenie projektanta branży 

architektonicznej” będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w 

Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do swz). Wskazany w ofercie projektant jest 

tożsamy z osobą która zostanie wykazana w załączniku nr  4 do swz – Wykaz osób  i 

będzie brała udział w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

doświadczenie projektanta w formularzu ofertowym. Projektant branży 

architektonicznej winien posiadać doświadczenie w opracowaniu min. 1 dokumentacji 

projektowych w zakresie obiektów służby zdrowia. W przypadku, gdy Wykonawca 

wykaże, że projektant posiada dodatkowe, poza wykazanym na potrzeby pkt. IV.1.3.1. 

b)  doświadczenie otrzyma dodatkowe punkty według poniższego zestawienia: 

• 1 dokumentacja   - 0 pkt. 

• 2 dokumentacje   - 20 pkt. 

• 3 i więcej dokumentacji - 30 pkt. 

Razem w kryterium „Doświadczenie projektanta branży architektonicznej” można 

uzyskać maksymalnie 30 pkt. 

 

1.3. Kryterium „Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej” – 10% 

Zamawiający w ramach kryterium „Skrócenie terminu wykonania dokumentacji 

projektowej” przyzna 10 pkt. za skrócenie terminu o 1 miesiąc. 

 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszym SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

8.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację, 

8.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

8.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

8.3. Unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8 pkt 1, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

10. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym 

Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

11. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli: 
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1) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę która nie podlega odrzuceniu 

lub 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku 

albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza 

ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany 

jest do: 

1. Dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) – jeśli dotyczy. 

2. Dostarczenia kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) aktualnych na 

dzień podpisania umowy uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do 

właściwej  izby samorządu zawodowego dla zespołu projektowego wykazanego przez 

wykonawcę w ofercie na etapie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku wygaśnięcia uprawnień, bądź upływu terminu ważności przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego, o których mowa w pkt.  2 powyżej, 

Wykonawca niezwłocznie przedłoży aktualne dokumenty. 

 

 

 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 25 000,00 zł.  

 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostały 

określone we wzorze umowy (załącznik nr 7 do swz). 

2. Wzór umowy zawiera warunki dokonywania zmian umowy, o których mowa w art. 455 

ustawy Pzp. 

 

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca; 
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▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  jest 

▪ Agnieszka Pachuta-Piegsa, adres e-mail: iodo@szpital.slupca.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r – Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa 

Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, przypomina o 

ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w 

związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 

wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Odwołanie przysługuje w przypadkach wymienionych w art. 513 Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 
 

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

        

1.  W sprawach nieuregulowanych w swz mają zastosowanie przepisy  Ustawa z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), ustawy 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1202) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).  

2.  Komplet dokumentacji przetargowej, jaką Wykonawca może uzyskać w siedzibie 

Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.slupca.pl zawiera 

specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami wg poniższego 

wykazu: 

Załącznik nr 1  - Formularz oferty 

Załącznik nr 2  - Oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami swz oraz załącznikami, w 

tym wzorem umowy 

Załącznik nr 3 – Wykaz usług  

Załącznik nr 4 – Wykaz osób 

Załącznik nr 5 - Wskazanie części zadania, które Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom 

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu  

Załącznik nr 7 – Wzór umowy 

Załącznik nr 8  - Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej  

Załącznik nr 9 - Zaświadczenie o niezaleganiu w zobowiązaniach wobec US 

Załącznik nr 10 - Zaświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami 

ubezpieczeniowymi z ZUS/KRUS  

Załącznik nr 11  - Odpis z Rejestru KRS 

Załącznik nr 12  -   Audyty energetyczne dla budynku głównego i budynku Oddziału 

Chorób Płuc i Gruźlicy oraz audyty oświetlenia wewnętrznego dla 

w/w budynków 

          Załącznik nr 13  -   dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Szpitala, w 

tym mapa dla celów projektowych 

          Załącznik nr 14 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków     

udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

(Art.273, ust.2 PZP) 

 

 

SPORZĄDZIŁ:       ZATWIERDZIŁ: 

 

about:blank
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