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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(cyt. dalej jako siwz) 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 
 

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku A Samodzielnego Publicznego Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie – ETAP I  

 
 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 5 186 000 euro 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                             

                                                                                                     Zatwierdził:  
 

                                                                                                                                         Kierownik Samodzielnego Publicznego 
                                                                                                                             Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  
                                                                                                                                                                Grzegorz Pers  

                   
 
 
 

 
Nowy Żmigród , dnia  16.09.2014r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Rozdz. I.  ZAMAWIAJĄCY 

 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie 
ul. Krakowska 11 
38-230 Nowy Żmigród 
tel.:  13 44 826 09 
fax.: 13 44 826 37 
adres strony internetowej: http://nowyzmigrod.biuletyn.net/?bip=1&cid=291&bsc=N  

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) cyt. dalej jako: Pzp. 

 

 
Rozdz. II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku A Samodzielnego 
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie – ETAP I  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

• Wykonanie szybu windy, schodów do piwnicy i schodów zewnętrznych na parter od strony 

windy  

• Wykonanie pomieszczeń w piwnicy ( maszynownia, wiatrołap ) 

• Wykonanie pomieszczeń na parterze (wc dla niepełnosprawnych damskie, magazyn 

podręczny ,hall, wiatrołap, poczekalnia , rejestracja) .  

• Wykonanie pomieszczeń na piętrze ( hall, przedsionek , wc meskie, wc dla 

niepełnosprawnych damskie )  

 
1. Szczegółowy zakres robót  oraz warunki ich realizacji zawierają: 

                 -    wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz, 
                 -    projekty  budowlano-wykonawcze  - stanowiące Załącznik nr   8 do siwz, 

  -    specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca       
       Załącznik  nr 9 do siwz, 
  -    przedmiary robót  - stanowiące Załącznik nr 10  do siwz 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych  
                         opieki zdrowotnej 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45324000-4 Tynkowanie 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

       45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 



45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 

        45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

Rozdz. III.  OFERTY  CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE   

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

 
 

Rozdz. IV  ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 

1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca 
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa  znajdują się we wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz. 

 Rozdz. V  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

  
 Rozdz. VI ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 Rozdz. VII TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA   

Termin wykonania zamówienia – 19 grudnia 2014r. 
 

Rozdz. VIII  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące: 
  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia  
wymienionego w  rozdz. IX  pkt 2 lit. a) siwz; 



 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,  
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2  roboty 
budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności 
publicznej  o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł. brutto każda, 
zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w  rozdz. IX  pkt 2 lit. b)  siwz; 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,  że dysponuje 
osobami  przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi,  posiadającymi  
uprawnienia  w specjalnościach: 

        - konstrukcyjno – budowlanej, 
        - instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,    
          gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych, 
       -  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
          i  elektroenergetycznych. 
 

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2  lit.  c) i d)  siwz; 

 

Uwaga! 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 

mogą  również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.  m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394 z dnia 18 

marca 2008 r.) 

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej  
i finansowej do oferty dołączyć należy Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 300.000,00 zł  . 

Uwaga! 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych  
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne  zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 
Opis wymagań dotyczący ww. dokumentu zawarty jest w rozdz. IX pkt 5  lit. b) SIWZ. 



 

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 Pzp. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Ocena spełniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) oraz dokumentów wskazanych  
w rozdz. IX pkt 3 lit. b), c), d) siwz. 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w niniejszym 

rozdziale   - nie później niż na dzień składania ofert. 

 

 Rozdz. IX OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGAMNE W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej  w  rozdz. XV siwz i w terminie 
wskazanym w rozdz. XVI pkt 2 siwz:   

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do siwz. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 

2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wg  

wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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, wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 4 do siwz, oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone, 
Wymagana forma dokumentów: 

- wykaz robót budowlanych – oryginał, 
- dowody  dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność 

z oryginałem” w sposób opisany w rozdz.  XV pkt 1 lit . i, k) siwz.  
 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz, 

Wymagana forma dokumentu  – oryginał, 
 

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz.   



Wymagana forma dokumentu – oryginał 

3. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw 
do     wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa 
w art. 24       ust. 1 Pzp: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego w Załączniku nr  
3 do siwz. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał    

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt 
2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia , wymagane zaświadczenie  musi być złożony przez każdego z Wykonawców . 

 
d) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia , wymagane zaświadczenie  musi być złożony przez każdego z Wykonawców . 

 

Wymagana forma dokumentów -  oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z 

oryginałem” zgodnie z  opisem w  rozdz. XV pkt 1 lit . i, k) siwz 
 

  4.   Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału  
w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania,  
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp: 

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
z późn. zm.)  albo  informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
- wg wzoru określonego w Załączniku nr 6  do niniejszej SIWZ. 

   Wymagana forma dokumentu – oryginał 

5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 

a) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIII siwz; 

b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 



zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów; 

  W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów  
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. 
dokumentu musi jasno wynikać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 Wymagana forma dokumentu – oryginał   

c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; 

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez 

notariusza 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki 
cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia. 

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez 

notariusza 
 
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

a) jeżeli  Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce zamieszkania poza terytorium   
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b) 
przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) jeżeli  w kraju miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w którym Wykonawca  ma 
siedzibę  lub miejsce  zamieszkania, nie  wydaje się  dokumentów, o  których  mowa  w  lit. 
a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub  miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W zakresie terminu 
wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia lit. a). 
 
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za 

zgodność z oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV  pkt 1  lit. i), k) siwz 
 

Rozdz. X UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJACYCH WSPÓLNIE 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną  
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zasady 
odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 



 
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 

Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w  art. 
22 ust. 1 Pzp. 

 
5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 Pzp. 

 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a)  dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 3, pkt 4  oraz pkt  5 lit. c) (o ile dotyczy)   - każdy   
z Wykonawców musi złożyć  oddzielnie, 

b)  dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 1, pkt 2, pkt 5 lit. a) oraz pkt 5 lit b) i d) (o ile dotyczy)- 
Wykonawcy składają łącznie. 

 

Rozdz. XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania  
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub  
fax:  13 44 826 37 

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
(zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp). 

 
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 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.   

      Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim  
Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na 
stronie internetowej: http://nowyzmigrod.biuletyn.net/?bip=1&cid=291&bsc=N  
  

 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 4. 
 

 
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  

zmienić treść siwz. Dokonana zmiana siwz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim  
Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 



      http://nowyzmigrod.biuletyn.net/?bip=1&cid=291&bsc=N  
Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający  
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także  
niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie wskazanej w rozdz. I 
niniejszej siwz oraz na stronie internetowej:  

      http://nowyzmigrod.biuletyn.net/?bip=1&cid=291&bsc=N  
 

 Rozdz. XII   OSOBY UPRAWNIONE DO PORUZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI   
 

1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię i nazwisko:  Radosław Kujawski  
tel.: 13 44 826 19 
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 
imię i nazwisko: Sylwia Sudyka  

tel.:  13 44 826 09 

 fax.:  13 44 826 37  

 
 
 
 

Rozdz. XIII  WADIUM 
 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 
5.000,00   (słownie złotych : pięć tysięcy złotych 00 /100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-                                          

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

Uwaga: 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca winien załączyć do oferty oryginał 
lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną „za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę. 
Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu  
w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego  

dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w sposób opisany 

w rozdz. XV pkt 1 lit. i) siwz. 
Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu 

wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium 

 z ofertą. 
 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 

Bank Społdzielczy Rymanów O/ Nowy Żmigród  

Nr 66863610152004160024400001 



z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na  „  Rozbudowa, przebudowa i 
adaptacja budynku A Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Nowym Żmigrodzie – ETAP I “ 
 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał 
          ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
6. Zamawiający zwróci wadium: 

a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 Uwaga: 
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono  

wadium na podstawie  pkt  7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 
 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba  że udowodni, że wynika to  
z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
określonych w ofercie, 

b)   nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  

leżących po stronie Wykonawcy. 
 
 
 

Rozdz. XIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium. 

 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 



przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Rozd. XV  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wymogi formalne: 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

b) oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 
zawartymi w niniejszej siwz; 

c) do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdz.  
IX pkt 2, 3,  4, pkt 5 lit. a) oraz pkt 5 lit. b) – d) i pkt  6 (o ile dotyczy) siwz; 

d) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie 
formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz; 

e) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na 
papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający 
będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 

f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny 
lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie 
odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego; 

g) formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do niniejszej 
siwz muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i 
Wykonawcy w sposób wskazany w lit f); 

h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę; 

i) kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentów, o którym mowa w rozdz. IX 
pkt 5 lit. c) i d) siwz (tj. pełnomocnictwa) winny być poświadczone „za zgodność z 
oryginałem”, przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób 
wskazany w lit. f); 

j) dokumenty wymienione w rozdz.  IX pkt 5 lit. c) i d) siwz ( tj. pełnomocnictwa) muszą 
być załączone w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) dopuszcza się złożenie 
kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza; 

k) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” 
odpowiednio przez Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, lub te 
podmioty, w sposób wskazany w lit. f); 

l) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie 



budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom  
postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice  
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych 
informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 
umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość numeracji 
stron); 

ł) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być 
kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 
ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

2. Opakowanie oferty 

a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 
(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam 
terminu składania ofert. 

b) opakowanie musi zostać opatrzone: 

 

- adresem Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  
ul. Krakowska11, 38-230 Nowy Żmigród 

- napisem: Rozbudowa,przebudowa i adaptacja budynku A 
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Nowym  Żmigrodzie  
Nie otwierać przed 03.10.2014r.  godz. 10:15 

 
 
- 

  
 
adresem Wykonawcy: 
(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK 
STEMPLA) 

 
 
imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym 
adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu 
 
 

 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do Zamawiającego. 

c) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być 
brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy 
może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej 
siwz. 

 
3. Zmiana i wycofanie oferty 

a) zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić lub wycofać złożoną ofertę, 

b) zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 
wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności, 

c)  wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed 
upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 
reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 
 



  
Rozdz. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  

ul. Krakowska11, 38-230 Nowy Żmigród ( biuro księgowości ) 

2. Termin składania ofert upływa w dniu    03 października  2014 r. o godz. 10:00 

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

       Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  

       ul. Krakowska11, 38-230 Nowy Żmigród   ( biuro księgowości ) 

       w  dniu  03.10.2014 r.  o godz. 10:15 

Otwarcie ofert jest jawne. 
 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 
5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 
 

Rozdz. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1.   Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia. Wykonawca powinien, przed sporządzeniem oferty, 
zapoznać się na miejscu z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Koszty dokonania 
wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

3. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte 
w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę ceny 
zamówienia. 

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ i wszystkich 
jej załączników w szczególności projektów budowlano-wykonawczych, STWiORB, wzoru 
umowy, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny ryczałtowej  brutto (łącznie z 
podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. W ofercie należy podać cenę 
brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale 
konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności element ryzyka obejmujący 
przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne; koszty robót przygotowawczych, 
porządkowych np. wywozu śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych, jeżeli takie 
znajdują się na terenie przewidzianym do realizacji inwestycji, zachowania czystości dróg 
publicznych; zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; robót 
związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji 
np. ulicy; pełną obsługę geodezyjną; dostarczenia dla potrzeb budowy, na warunkach i w 
miejscu wskazanym przez zarządców sieci: energii elektrycznej, wody i odprowadzenia 
ścieków; zapewnienia dojazdu do budowy; zaplecza budowy; odbiorów; uporządkowania 
terenu po robotach; wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca winien stosować 



się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako posiadacz odpadów postępować z 
nimi zgodnie z ustawy    o odpadach. W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego 
właścicielem jest osoba trzecia, Wykonawca uzyska zezwolenie na wejście w teren, a po 
zakończonych robotach przywróci teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielowi 
ze stosownym protokołem oraz pokryje związane z tym koszty. 
 
Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne jednorazowo 
 
 
 

Rozdz. XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 
(PLN). 

  
 

Rozdz. XIX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
jest: 
               cena  –  100 % 
 

2. Sposób oceny ofert 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 
                          C min. 
               C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt 
                          C bad. 

gdzie: 

C      – ilość punktów oferty badanej 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
C bad. – cena oferty badanej 
 

     Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku 
 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 5, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 
5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 



zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 5 lit. c). 
 
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

8. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
Rozdz. XX. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w przyjętym kryterium oceny ofert, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) lub ust. 2 pkt 1) lit .a) lub ust. 2 pkt 3)  
lit. a) Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w pkt 1 lit. a), na stronie  internetowej 
http://nowyzmigrod.biuletyn.net/?bip=1&cid=291&bsc=N  
 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdz. I niniejszej siwz. 
 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 
umowy  zobowiązany jest do: 

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy; 

b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 
zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza, 
d) złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych w wykazie   

      stanowiącym Załącznik nr 5 do siwz,   które będą uczestniczyć w wykonywaniu   
      zamówienia  wraz  z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby 
      samorządu  zawodowego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z 
      oryginałem” przez Wykonawcę 



e)  Wykonawca,   złoży przed podpisaniem   umowy  kosztorys dla   całości   robót objętych   
      zamówieniem.   Kosztorys  należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.   

W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź 
zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały 
one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. 

 

4.   Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1. 

 
5.  Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do siwz. 
    

 
Rozdz. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) 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. 
Uwaga: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
 
4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium 

wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie 

ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 3. 

Uwaga: 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. 

 
7. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz. 



 
 

Rozdz. XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do siwz. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa 
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz. 

 
Rozdz. XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

  

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 

2. W niniejszym postępowaniu, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie  
wobec: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp. 
 

Rozdz.XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 

  

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - 

Załącznik nr 2                
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -  Załącznik  nr 3 
4. Wykaz robót budowlanych  - Załącznik nr 4 
5. Wykaz osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy dot. uprawnień osób wymienionych 

w wykazie - Załącznik nr 5 
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  albo informacja o braku 

przynależności  do grupy kapitałowej - Załącznik nr  6 
7. Wzór umowy - Załącznik nr 7 
8.      Projekty  budowlano-wykonawcze     - Załącznik nr 8 
9.     Specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 9 
10.   Przedmiary robót  - Załącznik nr 10 


