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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiającym jest: 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy,  
ul. Traugutta 7,  
62-400 Słupca 

 
NIP: 667-15-34-335  
 
Numer telefonu 63 275 23 00 
Numer faksu     63 275 21 16 
Adres email: biuro@szpital.slupca.pl  

Strona internetowa: www.szpital.slupca.pl  
Godziny urzędowania 7:30 – 14:30 
 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://szpital.slupca.pl/bip/ 
 
Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem: https://szpital.slupca.pl/bip/ 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) zwanej dalej Pzp, o wartości 

szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach dotyczących robót budowlanych 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPZOZ/ZP/382/1/2022. 

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z zachowaniem zasad 

określonych ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z póź. zm.) zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP. 

5. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ", 

przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być 

wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.  

6. Ilekroć w SWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129     

z późn. zm.) zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP. 

7. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SWZ. 

Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku 

wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

8. Zamawiający dołączył w celach poglądowych przedmiary robót dla koncepcji projektowej, jednak z uwagi na 

niekompletność koncepcji, przedmiary są tylko i wyłącznie pomocnicze – niewiążące i niestanowiące opisu 

przedmiotu zamówienia. 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest :  

 

„Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SPZOZ w Słupcy, w ramach dofinansowania NFOŚiGW                

„Ochrona Klimatu i atmosfery, 3.1.2 Poprawa jakości powietrza część 2 – zmniejszenie zużycia energii                      

w budownictwie (2016)”” 
 

mailto:biuro@szpital.slupca.pl
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https://szpital.slupca.pl/bip/
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Ważność dokumentów w trakcie realizacji kontraktu i doboru materiałów:  

a)  Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami, 

b)  Projekty Wykonawcze,  
 

2. Szczegółowy zakres robót zawierają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SWZ: 

- załącznik nr 3 – przedmiary robót dla KONCEPCJI projektowej; 

- załącznik nr 4 – wymagania szczegółowe dla systemu wentylacji 

- załącznik nr 5 – wymagania szczegółowe instalacje sanitarne 

- załącznik nr 6 – wymagania szczegółowe instalacje elektryczne i teletechniczne 

- załącznik nr 7 – wymagania szczegółowe systemu BMS 

- załącznik nr 8 – projekt umowy wraz z warunkami szczególnymi 

- załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa traktowana w przedmiocie zamówienia jako KONCEPCJA 
PROJEKTOWA 

- załącznik nr 11 – wymagania dla okien 

- załącznik nr 12 – wymagania szczegółowe dla systemu fotowoltaiki. 
 

3. Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były minimum 

36 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte 

w rozdz. XIII SWZ. 

4. Materiały budowlane użyte w niniejszym zamówieniu muszą odpowiadać polskim normom budowlanym 

(gatunek I). Prace należy wykonywać zgodnie z technologią właściwą dla każdego rodzaju robót.  

5. Podstawienie kontenerów na odpady oraz składowanie materiałów budowlanych Wykonawca uzgodni                          

z Zamawiającym. 

6. Obiekt w którym prowadzone będą prace jest obiektem czynnym. Każdorazową konieczność wyłączenia 

pomieszczenia z użytkowania na czas prowadzenia prac modernizacyjnych, montażowych należy uzgodnić 

z użytkownikiem pomieszczenia za pośrednictwem przedstawiciela INŻYNIER KONTRAKTU  

7. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym, z tego względu Wykonawca zobowiązany jest 

do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób 

i mienia. 

8. Z uwagi na obecny stan epidemiologiczny w Polsce, wizja lokalna jest możliwa jedynie na terenie 

zewnętrznym szpitala oraz na dachu. Nie ma możliwości wizji na czynnych oddziałach szpitalnych. 

9. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, 

urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu 

zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji 

materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania 

stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych 

(tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 

Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów 

(materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań 

projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi 

urządzeniami, wyrobami i technologią. Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały, 

urządzenia lub technologie zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry 
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techniczne. Materiały równoważne muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego i inżyniera kontraktu. 

Brak takiej akceptacji wyklucza możliwość zastosowania. 

10. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 

składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami 

wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. 

11. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 
 

a) roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

b) roboty w zakresie instalacji sanitarnych 

c) roboty budowlane i wykończeniowe 

czyli tzw. pracownicy fizyczni. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, 

dostawców materiałów budowlanych.  

 

(Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem.) 
 

12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

13. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 

składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami 

wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych/usług, co roboty/usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Wynagrodzenie 

za ewentualne roboty/usługi uzupełniające będzie zgodne z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie 

ofertowym dotyczącym tegoż zamówienia podstawowego; zakres robót/usług uzupełniających stanowić 

będzie ok. 20% wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia 

podstawowego.    

16. Do realizacji zamówienia należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

(art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).  

Za takowe uważa się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat oraz właściwych dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.  

Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać atesty ITB i PZH, stwierdzające możliwość 

ich zastosowania w obiektach służby zdrowia. 

17. Wykaz wymagań i uzupełnień do zmian do załączonego projektu wykonawczego : 

- opracowanie pełno-branżowej dokumentacji wykonawczej obejmującej zarówno budynki główny oraz 

płucny, z pełną integracją wszystkich sieci i systemów (wszystkie branże) z zainstalowanymi na nowym 

obiekcie szpitalnym będącym w użytkowaniu czynnym szpitala. 
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- analiza i opracowanie wytycznych PPOŻ wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą pożarowym, na podstawie 

istniejącej ekspertyzy pożarowej zgodnie z załącznikiem nr 10 

- wyposażenie i uruchomienie w istniejących centralach wentylacyjnych pomp ciepła zgodnie                       

z wytycznymi stanowiącymi załącznikiem nr 4 

- wykonanie projektu wykonawczego i kompleksowa rozbudowa istniejącego systemu BMS znajdującego 

się na nowym obiekcie, zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 7 

- wykonanie branży elektrycznej musi odbywać się zgodnie z wytycznymi dla branży elektrycznej, 

stanowiącej załącznik nr 6 

- wymagania do okien wymienianych w ramach kontraktu stanowi załącznik nr 11 

- wymagania odnośnie instalacji fotowoltaiczne stanowi załącznik nr 12 

 

Wszystkie zmiany, będą uzgadnianie przez Wykonawcę na etapie wykonawstwa z Zamawiającym oraz 

Inżynierem Kontraktu, który to te zmiany będzie analizował i wydawał zgodę na ich wprowadzenie lub też 

zakaże zastosowania takich zmian. Odmowa wprowadzenia zmian wydana przez Zamawiającego nie 

wymaga jakiejkolwiek argumentacji. 

Wszystkie koszty zmian i opracowań, należy przewidzieć na etapie składania ofert i wliczyć je do kwoty 

składanej oferty. 
 

Zamawiający zaznacza, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (prace) dotyczące: robót ogólno-

budowlanych, instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych oraz systemu BMS. 

 

18. W związku z faktem łączenia instalacji oraz systemów z istniejącym już i funkcjonującym nowym budynkiem 

szpitalnym, wyposażonym we wszystkie systemy objęte niniejszym postępowaniem, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania zgody od Generalnego Wykonawcy inwestycji nowego skrzydła szpitala (dane 

kontaktowe zostaną podane potencjalnym Wykonawcą na ich wniosek) na integrację z systemami 

zainstalowanymi i ewentualną ingerencję w instalacje i systemy będące obecnie na gwarancji udzielonej 

przez Generalnego Wykonawcę. Wszelkie koszty udzielenia zgody przez Generalnego Wykonawcę, 

potencjalnemu Wykonawcy całkowicie obciążają oferenta. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia 31 października 2022 roku, z zastrzeżeniem wymaganych terminów dla 
poszczególnych instalacji: 

a) Maksymalnie do dnia 11 marca 2022 roku – zakończenie wszystkich prac związanych z instalacją                  
i uruchomieniem systemu fotowoltaiki, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej 
celem złożenia w zakładzie energetycznym 

b) Maksymalnie do dnia 21 lutego 2022 roku – zakończenie wszystkich prac związanych z instalacją                  
i uruchomieniem pomp ciepła w istniejących i czynnych centralach wentylacyjnych,  

c) Rozpoczęcie wymiany okien nie później niżeli od 21 lutego 2022 roku, zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem zakładającym wymianę okien w minimum 6 pomieszczeniach dziennie, z zachowaniem 
warunków pracy na czynnym obiekcie szpitalnym. 

2. Miejsce wykonywania zamówienia: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy 
położony przy ul. Traugutta 7 

 

IV.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
A O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu;  
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2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

a) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości minimum 

1 000 000 PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

a) DOTYCZĄCEJ WYKONAWCY   

A1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych lub branżowych w obiektach 

szpitalnych o wartości nie mniejszej niż 6 mln zł brutto każda robota, prowadzonych w trybie 

„zaprojektuj, wybuduj”  w tym minimum  jedna prowadzona na FIDIC. 

A2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o powierzchni użytkowej min. 4000 

m2,  

A3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną lub branżową w obiektach szpitalnych 

o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł brutto, dotyczącą rozbudowy/przebudowy/remontu obiektu 

szpitalnego w RUCHU CIĄGŁYM SZPITALA. 

Dla spełnienia warunków opisanych w A1 -A3 można wykazać te same referencje, pod warunkiem, że 

obejmują one zakresy opisane w tych punktach. 

 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN 
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 
obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

b) DOTYCZĄCEJ OSÓB  

Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub przedstawi pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich udziału w wykonywaniu 
zamówienia), mogące wykonywać funkcje: 
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Stanowisko Wymagane uprawnienia Wymagane doświadczenie zawodowe Ilość osób 

Kierownicy robót 
branżowych 

uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w branży:  
 
1. budowlanej,  
2. elektrycznej, 
3. sanitarnej, 

 
bez ograniczeń (lub równoważne) 

minimum 5 lat na stanowisku kierownika 
robót, a w tym okresie wykonał co najmniej 
2 budynki użyteczności publicznej w tym  
1 dla służby zdrowia 

po jednym  
z każdej 
branży 

Kierownik Robót 
Uprawnienia konstrukcyjno - 
budowlane bez ograniczeń 

minimum 10 lat na stanowisku kierownika 
robót, a w tym okresie wykonał co najmniej 
2 budynki użyteczności publicznej w tym 1 
dla służby zdrowia 

1 

Architekt Wykształcenie wyższe - architekt 

 
Doświadczenie zawodowe minimum 15 lat, 
czynne uprawnienia zawodowe min od 10 
lat. 
 

1 

Kierownik Projektu 
Wykształcenie wyższe 
kierunkowe inżynierskie lub 
zarządzanie 

Minimum 3 inwestycje wykonane dla służby 
zdrowia, w charakterze kierownika 
projektu/zastępcy kierownika projektu, dla 
projektów o wartości nie mniejszej niż 12 
mln. zł dla każdej z inwestycji, z czego 1 
inwestycja musi być prowadzona na Fidic 
Yellow 

1 

 
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w punkcie 

A. 2.3   SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. 

B Podstawy wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. , 

art. 109 ust. 1 pkt , art. 110 ust. 1 pkt oraz art. 111 ust. 1 pkt 

2. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108  

ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 , jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem  

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę. 
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V.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.    

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa                    

w ust. 1 pkt. 1) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 

te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak postaw 

wykluczenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 

V ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji             

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż    

3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) wykazu robót budowlanych wskazanych w rozdz. IV A. 2. 3) lit. a) i wykonanych nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone – wzór własny Oferenta wraz załączonymi kopiami referencji/potwierdzeń,  

 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane 
roboty budowlane, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o  których mowa powyżej. 

3) wykazu osób wskazanych w rozdz. IV A. 2. 3) lit. b) potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 

załącznik nr 13 do SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

4) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez Zamawiającego w rozdz. IV A. 2. 2) lit. a), 
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej, zastępuje  

się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 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. 

Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

7. Zgodnie z art. 118 ust. 1 Pzp 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

8. 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. 

9. Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4)  informację, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10. 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 8 niniejszego 

rozdziału 

12. 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. 
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Wymagania podstawowe 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ; 

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy; 

4) W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) 

niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii; 

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

2. Opis sposoby przygotowania oferty 

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

1) formularz ofertowy, 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy). 

2. Dodatkowo: 

1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów 

3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika                

z dokumentów, o których mowa w pkt 1, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy 

4) Pkt 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się          

o udzielenie zamówienia publicznego 

5) Pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych formatów danych,         

w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt   w formie elektronicznej 

(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w formacie PadES; 

2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, 

.xps, .odt) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XadES; 

3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 

(lub wyższego). 

5. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Do 

zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały 

proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 
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6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie 

wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). 

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy 

przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez 

Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone                        

w Specyfikacji zostaną odrzucone. 

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. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                   

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze 

względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 

klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 

11. Formularz oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy muszą być złożone w oryginale. 

12. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem               

w postaci papierowej. 

14. Oświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje                     

w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania  – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 

dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca  wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów,  w tym  dokumentów,  o których  mowa  w art. 94 ust. 2  ustawy  –  

 odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania                   

z dokumentem w postaci papierowej dokonać również notariusz. 

15. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią   i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału. 
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16. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których 

mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

18. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, za 

pośrednictwem których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
a) Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości      

130 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). 

b) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.01.2022 r. 

c) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

− pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, 

numer rachunku: 88 1020 2212 0000 5602 0432 6682 

z adnotacją: „Wadium - nr sprawy SPZOZ/ZP/382/1/2022” 

− gwarancjach bankowych; 

− gwarancjach ubezpieczeniowych; 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 

2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

d) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

e) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

f) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć 

taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp oraz 

zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty 

kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.  

g) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 ustawy Pzp.  

h) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

i) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest 
związany ofertą do dnia 18.02.2022 r. 
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IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2022 r., do godz. 10:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022 r. o godz. 11:00. 

8. Otwarcie ofert jest niejawne. 

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 

11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH                                 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

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

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. 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). 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 

warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając          

z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy  

do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. 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. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy                  

i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za 

pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: 

eurbaniak@szpital.slupca.pl 

9. 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 adres e-mail: eurbaniak@szpital.slupca.pl 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). 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób  
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 • w sprawach formalnych: Estera Urbaniak tel. 63 275 23 00 wew. 486 

 • w sprawach merytorycznych: Robert Byczkowski tel. 63 275 23 00 wew. 370. 

 

XI.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego zakresu 

rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania i zawierającą wszystkie koszty prac i materiałów 

koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, wszystkie opłaty i podatki, ze szczególnym 

uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.  

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego.  

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca ma obowiązek: 

a. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 

c. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

d. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl
mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl
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XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ  PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia 

między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich jednostkach pieniężnych. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE OFERTY, WRAZ  
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 cena (brutto) 60 % 

2 okres gwarancji 40 % 

 
2. Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu.   

3. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 

C = (Cmin/Co) x 60 pkt 

gdzie: 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

Co – cena brutto oferty ocenianej 

W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym 

przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.  

 

Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę          

w formularzu ofertowym.  

Okres gwarancji zostanie obliczony na podstawie następującego wzoru:  

G = (Go/Gmax) x 40 

gdzie: 

Go - okres gwarancji podany w ofercie badanej 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert 

 

 a) Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych miesiącach,  

 b) minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót,  

 c) maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót,  

 d) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy,  

 e) W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, dla potrzeb  

obliczania punktacji, termin ten będzie traktowany jak 60 miesięcy,  

 f) W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że został 

zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy.  

4. Suma punktów uzyskanych za powyższe kryteria stanowić będzie końcową liczbę punktów uzyskanych 

przez ofertę.  

5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

6. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 

która uzyska największą liczbą punktów. 
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XIV.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Projekt umowy w załączeniu – załączniki nr 8 do SWZ, który stanowi integralną część SWZ.  

3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp,              

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. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

7. Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych                   

w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

tych Wykonawców. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie zobowiązany będzie do wniesienia, najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty 

brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 

kilku następujących formach: 

• pieniądzu; 

• gwarancjach bankowych; 

• gwarancjach ubezpieczeniowych; 

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy Pzp. 

 

XVI. PODWYKONAWSTWO 

 
1. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec  Zamawiającego za jego działania i zaniechania.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.  

3. Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),  
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a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.  

4. Suma wartości umów zawartymi z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie może przekroczyć 

kwoty umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający  

był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. 

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 

dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest 

mniejsza niż progi unijne. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia 

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 505 – 590 Ustawy. 

 

XVIII.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
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; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Słupcy jest Pani 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; 

mailto:iodo@szpital.slupca.pl
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• 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 ust. 1 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: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

c) 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**;   

d) 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: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) 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. 

 
 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie 

3. Załącznik nr 2A do SWZ – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

4. Załącznik nr 3 do SWZ – przedmiary  

5. Załącznik nr 4 do SWZ – wymagania szczegółowe dla wentylacji 

6. Załącznik nr 5 do SWZ – wymagania szczegółowe dla instalacji sanitarnych 

7. Załącznik nr 6 do SWZ – wymagania szczegółowe instalacje elektryczne i teletechniczne 

8. Załącznik nr 7 do SWZ – wymagania szczegółowe system BMS 

9. Załącznik nr 8 do SWZ – projekt umowy/Aktu Umowy 

10. Załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa – koncepcja projektu wykonawczego  

11. Załącznik nr 10 do SWZ – ekspertyza pożarowa 

12. Załącznik nr 11 do SWZ – wymagania dla okien i drzwi  

13. Załącznik nr 12 do SWZ – wymagania dla instalacji fotowoltaicznej 

14. Załącznik nr 13 do SWZ – wykaz osób 

 

 

 

 


