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I. ZAMAWIAJĄCY 

Nr spr.  SP ZOZ/DZ/22/2020 

Zamawiający:   

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29. 

Tel/fax: 34/313-89-78 

NIP: 577-17-44-296 

REGON:  000306377 

http://www.bip.zozmyszkow.pl  

e-mail: przetargizoz@poczta.fm 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 1843, zwaną dalej Pzp.). 

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze przewidzianej dla postępowań, których 

wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust. 8 Pzp. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, stosuje się przepisy 

ustawy Pzp. 

3. Ogłoszenie i SIWZ udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.zozmyszkow.pl od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych – do 

dnia – bezterminowo. 

4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem 

procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogami art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp, postanowienia 

zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ będą wprowadzone do treści 

umowy zawieranej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego objętego 

postępowaniem. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie w formule zaprojektuj i wybuduj 

dokumentacji projektowej oraz robót remontowo – budowlanych na:  

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej oraz robót 

remontowo – budowlanych na zadanie: 

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby 

utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i 

aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala 

pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  

Zamówienie obejmuje roboty remontowo-budowlane.  

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do 7 SIWZ oraz w 

oparciu o rzuty, rysunki techniczne oraz dokumenty stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ i 

załącznik nr 9 do PFU. 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/
mailto:przetargizoz@poczta.fm
http://www.bip.zozmyszkow.pl/
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2. Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

Kod CPV:   

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.  

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.  

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.  

45421131-1 Instalowanie drzwi.  

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.  

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych.  

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.  

45430000-0 Pokrywanie podług i ścian.  

45431000-7 Kładzenie płytek.  

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych.  

45442100-8 Roboty malarskie.   

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Pzp. 

7. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa 

opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie zastrzega żadnego elementu zamówienia do osobistej realizacji przez 

Wykonawcę. 

11. W przypadku zastosowania w  załączonej do SIWZ dokumentacji nazw dostawców, 

producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia - zgodnie 

z art. 29 ust. 3 Pzp - jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu 

zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza 

możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze 

wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów 

technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie 

takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne 

atesty i dopuszczenia do stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek 

dołączyć do oferty niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp. 

dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, 

iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego. 

W przypadku w załączonej do SIWZ dokumentacji odniesienia do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 
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Zamawiający dopuszcza  - zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - rozwiązania równoważne  

opisywanym. 

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony  w terminie: 

- przekazanie projektu budowlanego (po wcześniejszym zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego) oraz potwierdzenie złożenia wymaganych dokumentów w celu uzyskania 

stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleń i uzgodnień, umożliwiających realizację 

zadania inwestycyjnego  nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy; 

-  termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych odbiorów  - 

do 15-11-2020r. 

2. Przekazanie terenu robót nastąpi do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

V. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

2. Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Termin płatności: należność za wykonany przedmiot zamówienia zostanie uregulowana 

w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. Szczegółowo warunki płatności i rozliczenia zostały określone we  wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 

VI. NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU - OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

           o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeżeli Wykaz będzie zawierał  
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wykonanie minimum 3 robót budowlanych o wartości min. 2 000 000,00 zł każda, 

polegających na przebudowie lub remoncie czynnego budynku użyteczności 

publicznej sklasyfikowanego w kat. XI obiektu budowlanego (budynki szpitali i 

zakłady opieki medycznej), w tym co najmniej 1 robota była wykonana w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” i  obejmowała swoim zakresem wykonanie osłon ołowianych 

ścian i stropów o powierzchni min. 100 m2, wymaganych przez przepisy Państwowej 

Agencji Atomistyki. 

wymagane osoby zdolne do realizacji zamówienia: 

Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeżeli wykaże iż dysponuje  

Kierownikiem budowy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy w 

okresie ostatnich trzech lat przed terminem złożenia ofert w realizacji robót 

budowlanych, polegających na przebudowie lub remoncie min. 5 czynnych budynków 

użyteczności publicznej sklasyfikowanych w kat. XI obiektu budowlanego (budynki 

szpitali i zakłady opieki medycznej)  będących w ciągłym użytkowaniu podczas 

wykonywania robót. Doświadczenie kierownika budowy jako kryterium oceny 

oferty nie może się pokrywać z doświadczeniem osoby wyznaczonej do pełnienia 

funkcji kierownika budowy jako warunek udziału w postępowaniu. 

W przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału  

w postępowaniu ze zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów w 

oparciu o art. 22a ust.1 Pzp, Zamawiający wymaga, aby podmiot ten zrealizował te 

roboty budowlane do wykonania których ta wiedza i doświadczenie jest wymagane. 

 

3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły 

wykazał / nie wykazał na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez  

Wykonawcę. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU 
POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w cz. 

VI pkt 1 i 2 SIWZ do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia –  

sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 

ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie składających ofertę. 
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3.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza), 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 2 cz. VI SIWZ), 

zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

 

1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane z załączeniem dowodów 

określających czy zostały one wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone.  

Dowodami, o których mowa powyżej 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 sytuacji gdy Wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonane  

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie wskazanie w Wykazie -  

o złożenie niezbędnych wyjaśnień. 

2)Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

 potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

 jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

 lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

 w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  

 z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

5.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 

 się w posiadaniu Zamawiającego, lub gdy Zamawiający ma wiedzę, że je posiada (i nie 

 potrzebuje wskazania Wykonawcy), w szczególności przechowywanych przez 

 Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 

 okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw  

        wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu) korzysta z  

       posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W tym celu w  

       odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów lub oświadczeń Wykonawca może     

       podać nazwę postępowania i rok w którym było przeprowadzone lub numer referencyjny  

       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

6.  Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych 

 wraz z ofertą (załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których 

 Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności, o których mowa 
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 w pkt 2 niniejszej części SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych 

 dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez 

 Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są 

 odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, 

 na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

 22a ustawy, w oświadczeniu. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

 przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

 postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń 

 lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki 

 udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

 złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

 aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

7. Kwestie składania dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 

 zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje § 7 Rozporządzenia 

 Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

 żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

 2016 poz. 1126 ze zm.). 

 

8.  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

 postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

 wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

 uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

 wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

 wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

 postępowania. 

 

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

 pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

 wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

 konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ 

DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy 

spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 

ofertę. 

2.  Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo  

- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w 

imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy 

podpiszą ofertę. 
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UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu 

pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3.  Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub 

pełnomocnika). 

4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może 

podlegać wykluczeniu, co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną). Natomiast oświadczenie (załącznik nr 2.2 

do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w 

postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 

5.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

IX. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego w pkt 2 cz. VI SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. 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 – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

3.  Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać  

w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

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

doświadczenia (cz. VI pkt 2 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. W takiej sytuacji Zamawiający oczekuje przy realizacji udziału tego 

podmiotu jako podwykonawcy. 

5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
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szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

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

podmiotu, o którym mowa powyżej, 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 pkt 1 niniejszej części. 

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w pkt 2 cz. VI SIWZ, polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o 

tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz 

oświadczenie w załącznik nr 2 pkt III w zakresie udostępnianego zasobu. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na 

których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty 

wskazane w pkt 3 cz. VII SIWZ). 

X. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp., może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), oraz złożenia 

dowodów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w 

pkt 1. 

XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora 

pocztowego, kuriera lub  osobiście. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń (z wyłączeniem 

oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  



_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

strona 10 z 19 

w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, które należy złożyć w 

formie pisemnej), wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219)  

z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. 

3. Zamawiający przyjmuje, że wysłane dokumenty w powyższej formie zostały Wykonawcy 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznania się z ich treścią. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej pod adresem: www.bip.zozmyszkow.pl    w zakładce „Przetargi” pod 

przedmiotowym postępowaniem. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania, zgodnie z art. 38 ust. 1a) Pzp. 

6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może wprowadzić zmiany w treści SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 

stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej pod 

adresem www.bip.zozmyszkow.pl w zakładce „Przetargi” pod przedmiotowym 

postępowaniem, którego dotyczy. 

7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do monitorowania strony internetowej  

www.bip.zozmyszkow.pl w trakcie prowadzonego postępowania. 

8. W przypadku, gdy zmiany powodować będą konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. 

9. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zamieści taką 

informację na swojej stronie internetowej www.bip.zozmyszkow.pl  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

3. 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. Odmowa wyrażenia zgody nie 

powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli jest wymagane) albo, jeżeli nie jest to 

możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/
http://www.bip.zozmyszkow.pl/
http://www.bip.zozmyszkow.pl/
http://www.bip.zozmyszkow.pl/
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przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

4. Ofertę należy sporządzić na załączonych formularzach (lub w takiej formie), zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp. Dlatego wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące zapisów SIWZ należy wyjaśniać z 

Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie zapytań do SIWZ. 

5. Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie kserokopii, poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” (na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu) przez Wykonawcę, za 

wyjątkiem przypadków gdzie wskazano wymóg załączenia oryginału dokumentu. 

6. Zamawiający w trakcie badania ofert może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

7. Oferta powinna być trwale złączona (spięta, zszyta, zbindowana), każda zapisana strona 

oferty winna być kolejno ponumerowana i zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę. W 

treści oferty należy wykazać łączną liczbę stron oraz liczbę załączników. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być datowane i parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

9. Podpisy złożone na ofercie winny być złożone w taki sposób, aby tożsamość tych osób 

była identyfikowalna (np. nieczytelny podpis ale opatrzony imienną pieczęcią lub czytelny 

podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska nie wymagający już pieczęci). 

10. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Uprawnienie do 

podpisania dokumentów winno wynikać z załączonych dokumentów np: odpisu z właściwego 

rejestru, lub pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym 

postępowaniu. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów które każdego z 

nich dotyczą. 

12. Ofertę wraz z kompletem załączników należy umieścić w trwale zaklejonej kopercie, 

opisanej w następujący sposób: 

   Wykonawca:  (nazwa /adres)  

OFERTA PRZETARGOWA NA ZADANIE: 

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej oraz robót 

remontowo – budowlanych na zadanie: 

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby 

utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

strona 12 z 19 

i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala 

pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  

w zakresie robót remontowo-budowlanych.  

nr postępowania: SP ZOZ/DZ/22/2020 

 

Nie otwierać przed: 16-06-2020r. GODZINA: 12:30 

13. W razie braku prawidłowego opisu koperty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie złożonej oferty przed terminem otwarcia. 

14. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna. W przypadku, gdy Wykonawca pragnie 

zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jest 

obowiązany: 

1) dołączyć do oferty wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając  

precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną  tajemnicy; 

2) dołączyć pisemne uzasadnienie faktyczne wyłączenia jawności informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa wskazanych w wykazie; 

         zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona 

zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) 

opakowaniu oznaczonym np. napisem: “TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE 

UDOSTĘPNIAĆ”; 

15. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy  Pzp. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. ZAWARTOŚĆ OFERTY – OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 

1. Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony, 

podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy (oryginał). 

2. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załączniki nr 2 

do SIWZ - wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (oryginał). 

3. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego stanowiące załączniki nr 2 do SIWZ - wypełnione, 

podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy (oryginał). 

4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

 dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca 

 korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

 Pzp (oryginał). 

5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 

 się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 

 bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 www.bip.zozmyszkow.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/
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 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

 tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (oryginał). 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako 

 najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

 niepodlegania wykluczeniu  określonych w cz. VI SIWZ, zostanie wezwany przez 

 Zamawiającego do złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w cz. VII SIWZ: 

1) Wykaz wykonanych robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ - wypełniony, podpisany i 

opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy (oryginał). 

2) Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wzór stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ - wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i 

imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (oryginał). 

8. Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu powołując się 

na potencjał innych podmiotów w oparciu o art. 22a Pzp. składa dokumenty z 

uwzględnieniem zasad wskazanych w części VII SIWZ. 

9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty dotyczące Wykonawcy z uwzględnieniem zasad wskazanych w 

części VII SIWZ. 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, do dnia 16-06-2020r. do godz. 

12:00. 

2. Wykonawcy, którzy złożą oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną o tym 

powiadomieni, a oferty zostaną im zwrócone po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę: 

1) za skuteczne wprowadzenie zmiany Zamawiający uzna - zmiany wprowadzone przed 

upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w 

złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i 

zaadresowane tak jak oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana 

zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”. 

2) za skuteczne wycofanie oferty Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o 

wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert przez osobę umocowaną ze 

strony Wykonawcy do składania oświadczeń woli. Wycofanie oferty powinno być 

przygotowane, opakowane i zaadresowane tak jak oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), 

w którym jest przekazywane powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE 

OFERTY”. W przypadku skutecznego wycofania oferty, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy 

bez otwierania. 

XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Zamawiający dokona otwarcia oferty przez powołaną Komisję przetargową w dniu  

    16-06-2020r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, bud. B-2- sala konferencyjna. 

   W przypadku uczestnictwa w otwarciu ofert przez  Wykonawców, zastosowane będą     

   wymagane środki ostrożności i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego   

   związanego z aktualnym stanem epidemiologicznym w kraju. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tj.: 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia; firmy oraz adresy Wykonawców 
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którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zawarte w ofertach, a następnie zamieści te informacje na stronie 

www.szpitalzawiercie.pl 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 10 lipca 

2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915). 

2. Cena podana w Formularzu Ofertowym musi zostać wyliczona i podana w PLN z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Obliczając cenę oferty, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynniki 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym robociznę, materiały 

oraz sprzęt, jak również wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z 

wykonaniem zamówienia. 

4. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

i uwzględniać cały jego zakres. Kalkulacja ceny winna zawierać koszty wykonania prac 

bezpośrednio wynikających z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, jak również 

koszty w niej nie ujęte, a związane z realizacją zadania  

i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - w szczególności: podatek VAT, 

koszty ubezpieczenia, transportu, pozostałe podatki i inne opłaty jeśli występują. 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

6. Podana cena zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienna przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

7. Jeżeli cena oferty lub koszt, lub ich istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  

w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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8. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

A: cena brutto oferty:       –  60% 

najwyższą liczbę punktów za to kryterium otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, 

pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 

   

                                        najniższa zaoferowana cena brutto 

A   =    ---------------------------------------------------------------------    x   60 pkt 

                                                  cena brutto oferty badanej 

 

B: okres gwarancji dla robót budowlanych- max 5 lat  – 10% (max 10 pkt) 

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji, 

Wykonawca otrzyma max 10 pkt. 

 

C: doświadczenie kierownika budowy – 30% - doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy z trzech ostatnich lat przed terminem złożenia ofert w realizacji 

zadań polegających na  przebudowie lub remoncie czynnego budynku użyteczności 

publicznej sklasyfikowanego w kat. XI obiektu budowlanego (budynki szpitali i zakłady 

opieki medycznej) o wartości min. 2 000 000,00 zł każde, będącego w ciągłym 

użytkowaniu podczas wykonywania robót. Maksymalna ilość zadań podlegających 

ocenie w tym kryterium wynosi 3, za każde zadanie Wykonawca otrzyma 10 pkt.  

Doświadczenie kierownika budowy jako kryterium oceny oferty nie może się 

pokrywać z doświadczeniem osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika 

budowy jako warunek udziału w postępowaniu. 

 

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. tę ofertę, która  

w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako 

suma punktów uzyskanych za kryteria A+B+C. 

3. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert uzyska taka samą wartość punktową (według wzoru wskazanego w pkt. 2), 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

strona 16 z 19 

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. tę ofertę, która  

w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako 

suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. 

5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert w ramach danego pakietu uzyska taka samą wartość punktową, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

XX. WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY 

1. Wybór Wykonawcy odbędzie się zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym w art. 94 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. Gdy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, nie jest możliwe zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o zmianę tych warunków. 

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego okoliczności, które uniemożliwiają 

dokonanie wnioskowanych zmian, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru 

oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (odpowiednio 

dla pakietu), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

uznanych za ważne, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, to przed zawarciem umowy, winni dostarczyć Zamawiającemu: 

1) w przypadku konsorcjum - umowę założenia konsorcjum, regulującą współpracę członków 

konsorcjum w realizacji przedmiotowego zamówienia, 

2) w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej (w części dotyczącej uprawnień 

wspólników). 

7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w 

art. 144 Pzp. oraz przypadków określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do 

SIWZ. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zgodnie z warunkami podanymi we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i nast. Pzp. 

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie 

w jednej lub kilku następujących formach: 
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-  pieniądzu, 

-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,   

   z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 

Szczegóły dotyczące wymaganego zabezpieczenia zostały określone we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

postępowania przetargowego, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną 

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań:  

1) odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób; 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

SIWZ na stronie internetowej; 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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. 

5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy: 

1) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania; 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
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kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych; 

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6.Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu: 

1) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  

o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp. nie stanowią inaczej. 

2) skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem; 

3) w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 

Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

XXII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY art. 13 „RODO” 

 

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:   

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie, reprezentowany  przez Dyrektora - Dariusza Kaczmarka. 

b. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie można skontaktować się przesyłając korespondencje na adres 

administratora wskazany w zdaniu pierwszym z dopiskiem „dane osobowe” lub przesyłając 

wiadomość na adres e-mail: iod@zozmyszkow.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) dalej „ustawa 

Pzp.”; 

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 
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f. 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.;   

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h. 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.   

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

1.Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące    

załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

4.Wykaz wykonanych robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

5.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowiący 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

6.Zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. 

7.Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

8.Rysunki techniczne stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, 

9. Załączniki do PFU stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.  

10.Wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 

                                                                                                     Zatwierdzam: 

                                                                                               -Dariusz Kaczmarek- 

                                                                                     ……………………………………. 

         Sporządził                                                                                        (Dyrektor/kierownik jednostki) 

     -Marek Winiarski- 


