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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie toczy się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, j.t.: Dz. U. z 2015, poz. 2164z późn. zm. , dalej zwaną „ustawą”.
2. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony.
3. W ustaleniu wartości szacunkowej niniejszego zamówienia obliczono, że nie przekracza ona
5.225.000 €.
4. Znaczenie najważniejszych skrótów i definicji użytych w niniejszym dokumencie:
4.1. SIWZ lub Specyfikacja – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4.2. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoży ofertę lub
zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.
4.3. Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.
ROZDZIAŁ II
DANE ZAMAWIAJĄCEGO, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI, ORAZ SPOSÓB WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie .
1.1. Wszelką korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować według zasad
i pod adres wskazany poniżej.
2. Dane dotyczące kontaktu z Zamawiającym.
2.1. Adres do korespondencji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
e-mail: przetargi@spzozwolsztyn.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:30.
2.2. Oświadczenia, wnioski, dokumenty, zapytania i inne pisma, dotyczące treści SIWZ oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Można za
pośrednictwem faksu 0-68-384-25-9, oraz poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl
z niezwłocznym potwierdzeniem na piśmie przez przekazującego.
a) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba ze prośba
o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
postanowień SIWZ.
c) Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1,
1a, 1b i 2 ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej
stronie internetowej https://spzozwolsztyn.pl/zamowieniapubliczne/ na której udostępnił
niniejszą SIWZ.
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ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu
inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz.
739)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 9 do SIWZ – Dodatkowe
wytyczne do przedmiotu zamówienia, załączniku nr 7 do SIWZ – Dokumentacja Projektowa oraz
w załączniku nr 8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo wzór umowy stanowiący
załącznik nr 6 do SIWZ oraz Wytyczne do dokumentacji powykonawczej, stanowiące załącznik nr
10 do SIWZ.
4. Zakres zamówienia Generalnego Wykonawcy obejmuje realizację robót budowlanych na
podstawie Dokumentacji projektowej, przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
5. Organizacja budowy uwzględni okoliczność, budowa odbywać będzie się na terenie czynnie
działającego szpitala. Roboty budowlane prowadzone będą w sposób możliwie jak najmniej
uciążliwy dla użytkowanych obiektów, co dotyczy w szczególności użytkowanego układu
drogowego. Wykonawca zgłosi zamiar ingerencji w układ drogowy z 2-tygodniowym
wyprzedzeniem, składając Inżynierowi Kontraktu wniosek zawierający terminy wyłączeń lub
ograniczeń komunikacyjnych z uzasadnieniem. Ograniczenia komunikacyjne w układzie
drogowym dotyczyć mogą wyłącznie czasu uzasadnionego technologią wykonywania robót, co
podlega ocenie i zatwierdzeniu wniosku przez Inżyniera Kontraktu, pod rygorem wstrzymania
robót prowadzonych bez zatwierdzonego wniosku lub niezgodnie z nim.
6. Podstawowe kategorie Wspólnego Słownika Zamówień CPV dla wszystkich części zamówienia:
Roboty budowlane:
− 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
− 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę.
− 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.
− 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
− 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
− 45320000-6 – roboty izolacyjne.
− 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
− 45343000-3 – roboty instalacyjne przeciwpożarowe.
− 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
ROZDZIAŁ IV
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKRESIE ZASTOSOWANYCH PRZEPISÓW, M.IN. INFORMACJE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ OFERT WARIANTOWYCH,
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM.

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego.
Szczegółowe zasady udzielania zamówień uzupełniających opisano we wzorze umowy –
Załączniku nr 6 do SIWZ w §6 ust. 6.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca zrealizuje przedmiot
zamówienia samodzielnie.

ROZDZIAŁ V
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Termin realizacji Umowy określa się na 8 miesięcy od zawarcia Umowy.
2. Termin realizacji Umowy upływa wraz z terminem końcowym realizacji przedmiotu zamówienia,
tj. ostatnim dniem 8 miesiąca liczonym od daty zawarcia umowy, przez który Strony rozumieją
dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego i oddanie Obiektu do użytkowania, tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie całego Obiektu.
3. Do okresu tego nie wlicza się okresu gwarancji na roboty budowlane.
4. Strony ustalają "Kamienie Milowe", rozumiane, jako zakończenie realizacji najważniejszych faz
wykonywania przedmiotu umowy, tj.
1) Faza I - Zakończenie budowy stanu surowego otwartego budynku, gdzie wykonane są
wszystkie roboty żelbetowe wraz ze stropami (bez dachu, ścian działowych, okien,
drzwi, zagospodarowania terenu) na poziomie 90% ww. robót – zakończenie
obligatoryjnie w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy.
2) Faza II - Zakończenie budowy stanu surowego zamkniętego, gdzie wykonana jest Faza
I i zamknięcie obiektu od zewnątrz, tj. wraz z drzwiami zewnętrznymi, oknami, dachem
na poziomie 90% ww. robót – zakończenie obligatoryjne w terminie 5 miesięcy od
dnia zawarcia umowy.
3) Faza III - Osiągniecie przez Wykonawcę stanu gotowości odbiorowej, tzn. zakończenie
wszystkich robót, dokumentacji powykonawczej oraz kontroli służb państwowych i
samorządowych w stopniu pozwalającym na złożenie wniosku o pozwolenie na
użytkowanie wraz ze złożonym wnioskiem - zakończenie obligatoryjnie w terminie do
7 miesięcy od zawarcia umowy.
4) Faza IV – Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego i oddanie Obiektu do użytkowania, tj. uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego Obiektu – zakończenie obligatoryjnie do 8
miesięcy od zawarcia umowy. Zakończenie Fazy IV jest zatem równoznaczne z
terminem wykonania przedmiotu Umowy.
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ROZDZIAŁ VI
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ustanawia się następujące warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
2.1. Doświadczenie: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca
wykonał co najmniej:
a) dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku szpitala o kubaturze
nie mniejszej niż 15 tys. m3, oraz o wartości nie mniejszej, niż 15 mln zł netto każda,
w których wykonano blok operacyjny z co najmniej dwiema salami operacyjnymi.
2.2. Potencjał i wybrane Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
a) do pełnienia funkcji Kierownika kontraktu Wykonawca przewiduje osobę
dysponującą doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu (Lidera
Zespołu Wykonawcy) przez cały okres kontraktu, włącznie z procedurą
odbiorową w zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie budynku o
wartości pow. 15 mln zł. netto.
b) do pełnienia funkcji Kierownika budowy Wykonawca przewiduje osobę
dysponującą co najmniej 5 – letnim okresem doświadczenia zawodowego w
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy budynku szpitala o
kubaturze nie mniejszej niż 15 tys. m3, w którym wykonano blok operacyjny z co
najmniej dwiema salami operacyjnymi; posiadanie uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego będzie
liczony od daty uzyskania uprawnień,
c) średnie roczne zatrudnienie u Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – w minimalnej wymaganej liczbie 30
zatrudnionych na umowę o pracę.
Uwagi dotyczące warunków określonych w pkt. 2.1. i 2.2.:
a) Nie jest dopuszczalne łączenie funkcji Kierownika kontraktu z innymi funkcjami w
realizacji usług Wykonawcy.
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b) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym
przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. Nr 63, poz. 394).
2.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 3 mln zł.
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 15 mln zł.
Uwagi dotyczące warunków określonych w pkt. 2.3:
a) Dla wartości wskazanych w punkcie a) i b) powyżej w walucie innej niż PLN
Zamawiający przyjmuje przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji
ogłoszenia dotyczącego niniejszego postępowania
b) Środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wskazanej
wysokości,
c) Zdolność kredytowa to możliwość uzyskania nowego kredytu we wskazanej
wysokości, przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
3. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków:
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę
Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w pkt. 1 i 2, mogą spełniać
tylko niektórzy z tych Wykonawców tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych
Wykonawców były spełnione łącznie.
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3.3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień upływu terminu składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2, i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1 i 2, dokonana
zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.
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3.5. 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
3.6. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt. 1 i 2 w sposób wymagany w SIWZ, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
3.7. Dokumenty opisane w Rozdz. VII (za wyjątkiem oznaczonego nr 1.1 i 2.1 składanego w
oryginale) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
ROZDZIAŁ VII
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ).
1.2. 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 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. 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 właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
1.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
1.8. Wykonawca, wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), składa wraz z ofertą informację o tym
fakcie wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w której uwidacznia
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informacje dotyczące danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej, adresy
siedzib).
1.9. W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny
Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku
posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronię konkurencji i konsumentów) wraz z informacjami dot. Grupy kapitałowej
(nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami, które wykazują, iż istniejące
między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w
szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie
doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów
ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie
oświadczeń, dokumentów.
1.10.
W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on
wraz z ofertą informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w formie
oświadczenia) – zawarta w formularzu ofertowym.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych
w Rozdziale VI niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełniania warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z
zał. nr 2 do SIWZ.
2.2. Wykazu robót budowlanych – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia opisanego w Rozdz. VI pkt. 2.1. a) SIWZ – 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 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 według
formularza – zał. nr 3 do SIWZ. „Dowodem” (np. referencje) jest poświadczenie albo inny
dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie usług (zał. nr 3 do SIWZ), zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania „dowodów”.
2.3. Wykaz osób – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku osób zdolnych do
wykonania zamówienia opisanego w Rozdz. VI pkt. 2.2. a) – b) – które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z formularzem – zał.
nr 4 do SIWZ.
2.4. Oświadczenie o wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4A do
SIWZ.
2.5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
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3.

4.

5.

6.

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w Rozdz. VI pkt.
2.3. warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić ww.
dokumentów.
2.6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas 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. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda: dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 PZP mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, określonych w:
5.1. Pkt. 1.2. - 1.4. i 1.6.– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
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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, wystawionym w terminach opisanych w ust. 5 niniejszego rozdziału.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
ROZDZIAŁ VIII
WADIUM

2.

1. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium na w wysokości 200 tys. złotych.
2. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do
oferty.
Wadium
należy
wnieść
(z
adnotacją
„WADIUM
w
postępowaniu
nr PN/13/2016 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie
określonej art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) w pieniądzu. Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego w
Bank PKO BP SA o/Wolsztyn nr rach: 04 1020 4144 0000 6102 0060 72 w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu w dniu i o godzinie otwarcia ofert stwierdzenia faktu jego
wniesienia. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które
Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium oraz oznaczenie niniejszego postępowania. Wadium
zostaje zwrócone na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. Dowód wpłaty wadium należy
dołączyć do oferty.
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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z późn. zm.).
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszenie
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp.
Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy wnieść z uwzględnieniem
poniższych wymagań:
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a)

3.

oryginał dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości tj. nie ponumerowany i
nie związany na stałe z ofertą,
b) kopię dowodu wniesienia wadium, opatrzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” i
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem czytelnym lub
nieczytelnym wraz z pieczątką imienną), dołączyć do oferty.
Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku określonym w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IX
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej
brutto.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w pieniądzu:
a) wpłaca się je na rachunek bankowy Zamawiającego: w PKO BP SA o/Wolsztyn 04 1020 4144
0000 6102 0060 723przelewem z zaznaczeniem tytułu wpłaty,
b) za zgodą Wykonawcy na poczet zabezpieczenia może zostać zaliczona kwota wadium.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka z form wskazanych w pkt. 3, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
6. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie poręczeń albo gwarancji, treść dokumentów
wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego dla skuteczności zabezpieczenia.
7. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie poręczeń albo gwarancji, w dokumencie
muszą być zobowiązani wszyscy Wykonawcy, składający ofertę wspólnie.
8. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji, musi być ona bezwarunkowa i na
każde wezwanie do wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia
9. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w
następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania nie później niż 15 (piętnaście) dni od
daty upływu okresu rękojmi.
ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty będą przygotowane zgodnie z wymaganiami ustawy i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i
Przetarg nieograniczony na Realizację I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego
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złożeniem.
3. Dopuszczalne jest wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia poprzez składanie ofert
wspólnych przez kilku Wykonawców. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4. Ofertę stanowi formularz oferty sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do SIWZ nazwanym OFERTA.
5. Oferta sporządzona będzie w języku polskim; wszelkie dokumenty i oświadczenia
w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami poświadczonymi za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
6. Oferta napisana będzie komputerowo, na maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub w inny
sposób zapewniający utrwalenie na piśmie treści oświadczenia woli.
7. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w rozdz. VII SIWZ powinna być
trwale zszyta (spięta). Wszystkie dokumenty należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert.
8. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony były kolejno ponumerowane.
9. Jeżeli Wykonawca zastrzeże, że informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ogólnie udostępnione, obowiązany jest do wyodrębnienia tych informacji w sposób pozwalający
na ich zakrycie, np. odrębny pakiet dokumentów zatytułowany „tajemnica przedsiębiorstwa”.
10. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie
oznaczonej napisem: "Oferta PN/13/2016 - nie otwierać przed dniem 27.06.2016r. godz. 11:15.".
Oferta powinna być oznaczona danymi Wykonawcy, w celu możliwości potwierdzenia jej złożenia
u Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
11. Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty została podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Poprawki, dokonane w tekście oferty mogą być dokonywane jedynie poprzez czytelne
przekreślenie błędnego sformułowania i wpisania obok poprawnego; każdorazowo wymagana
jest parafa i data poprawki.
13. Wskazane jest zachowanie formy wyznaczonej formularzami załączonymi do Specyfikacji. W
przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub dokument nie dotyczy Wykonawcy, może on
wpisać formułę „nie dotyczy” w miejsca przewidziane do wypełnienia.
ROZDZIAŁ XI
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 27.06.2016r. do godz. 11:00.
2. Oferty należy składać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn - Sekretariat.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom.
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O złożeniu oferty w terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data
nadania oferty przesyłką kurierską lub pocztową.
ROZDZIAŁ XIII
TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert będzie publiczne i odbędzie się w dniu 27.06.2016r. o godz. 11:15
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego: Świetlica.
ROZDZIAŁ XIV
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ WALUTY ROZLICZENIOWEJ.
1. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. nr 140 poz.
938 z późn. zm) , oznaczan2y w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł.”.
2. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5.07.2001r. o cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 1050) –
wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu takim podatkiem.
3. Cenę jako wartość brutto należy podać w złotych polskich w formularzu OFERTA (załącznika nr 5
do SIWZ) – z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania przez
Wykonawcę stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Wykonawca jest zobowiązany
dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku
VAT.
4. Cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie niezmienne przez cały czas realizacji
zamówienia określonego w SIWZ. Wskazana w ofercie cena ma obejmować wszelkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia takie jak w szczególności: wykonania robót
budowlanych, również wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz inne koszty
konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
koszty składowania materiałów, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu budowy i
zaplecza, organizacji i likwidacji zaplecza budowy, koszty zajęcia pasa drogowego, a także koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej, koszty uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz
przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń, koszty odsetek i innych kosztów.
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający nie dołącza do SIWZ
przedmiaru robót.
6. Cena ofertowa brutto zawarta w formularzu ofertowym zamówienia stanowi podstawę oceny
ofert.
7. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ XV
KRYTERIA OCENY OFERT.
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Przy wyborze oferty , Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryteriami zgodnymi z poniższym
opisem przy zachowaniu ich znaczenia i sposobu oceny:
1. Cena
- 90%
2. Długość gwarancji jakości
- 10%

Ad. 1
Ocena przebiegała będzie poprzez porównanie ceny ofertowej – najniższej spośród badanych – do
ceny oferty badanej według wzoru:

Kc =
gdzie:
Kc
A
B
90%

A
× 90% × 100
B
- liczba punktów w kryterium cena
- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
- cena oferty badanej
- znaczenie kryterium

Ad. 2
Ocena przebiegała będzie poprzez porównanie okresu gwarancji według wzoru:

Kg =

A-36
B-36

× 10% × 100

gdzie:
Aokres gwarancji w ocenianej ofercie, przy czym nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie
może być dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku dłuższych oferowanych okresów gwarancji
niż 60 miesięcy, za liczbę A w liczniku podstawiona będzie wartość 60.
Bnajdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, przy czym
maksymalny okres podstawiony do wzoru to okres 60 miesięcy. W przypadku gdy najdłuższy
okres gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu będzie wynosił 36
miesięcy, jako cały licznik należy przyjąć równy 1. W przypadku dłuższych oferowanych
okresów gwarancji niż 60 miesięcy, za liczbę B w mianowniku podstawiona będzie wartość
60.
Kg liczba uzyskanych punktów w Kryterium Okres gwarancji.
Im wyższa wartość parametru tym więcej punktów uzyskanych w toku oceny oferty dokonanej na
podstawie tych kryteriów. Wartość punktowa ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Wszystkie Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie muszą być podane i wyliczone z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, to
cyfrę ją poprzedzającą należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub
większa od 5, to cyfrę ją poprzedzającą należy zaokrąglić w górę.
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Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ważna oferta, która uzyska łącznie najwyższą ocenę
punktową stanowiącą sumę punktów uzyskaną z kryteriów Kc+Kg.

ROZDZIAŁ XVI
UMOWA I DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN UMOWY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do zawarcia
umowy na warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącej Zał. nr 6 do niniejszej Specyfikacji .
Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
1. Warunki dokonania zmian w odniesieniu do terminu realizacji. Zmiany umowy w zakresie
terminu realizacji umowy są dopuszczalne w wypadku:
1.1. Przerwania Robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej lub
samorządowej, lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane
nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.2. Wystąpienia Siły wyższej.
1.3. Odkrycie na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów
wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym.
1.4. Zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób
prowadzenia robót.
1.5. Opóźnień w rozpoczęciu i wykonywaniu Robót Budowlanych powstałych z przyczyn nie
leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
2. Warunki dokonania zmian w odniesieniu do zakresu i sposobu, ewentualnie terminu
wykonywania przedmiotu zamówienia.
2.1. Prawo do zmian:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy poprzez zmianę zakresu rzeczowego i w konsekwencji poprzez zmianę
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Zmiana zakresu rzeczowego może
nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji Robót ustali istotne błędy
lub braki dotyczące zakresu robót w Dokumentacji Projektowej. Zmiana może
nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych
lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne
rozwiązania techniczne lub projektowe. Różnica pomiędzy wartościami Robót
niezbędnymi do wykonania w wyniku ww. zmiany a przewidzianymi do wykonania
Dokumentacją i Umową i nie wykonywanymi w wyniku ww. zmiany będzie
określona na podstawie kosztorysu zamiennego i o tę różnicę zmienione zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy; warunkiem zmiany wynagrodzenia jest podpisanie
przez Strony stosownego Aneksu (Zmiany Umowy).
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, jeżeli nastąpi konieczność
wykonania robót zapobiegających powstaniu wady obiektu budowlanego. Zmiana
taka obejmować będzie zmianę zakresu rzeczowego Robót i odpowiednią zmianę
wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót niezbędnych do wykonania w wyniku
ww. zmiany będzie określona na podstawie kosztorysu zamiennego i o tę wartość
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2.2. Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego, przez żądanie skierowane do
Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę uwzględniając sposób obliczenia ceny oferty, o
którym mowa w SIWZ. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też modyfikacji Robót
objętych Umową, zanim nie uzyska uprzednio akceptacji Zamawiającego, jeżeli generuje ona
zmiany finansowe oraz zanim nie zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy.
2.3. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót
objętych Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja Projektowa albo wnioskować o
zastosowanie innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w Dokumentacji
Projektowej, jeżeli zmiany te nie wpłyną negatywnie na trwałość wartość użytkową,
estetyczną i techniczną obiektu (lub je podwyższą) oraz na przedłużenie terminu wykonania
Umowy. Zmiany te dopuszcza się tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest co
najmniej równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja
Projektowa, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia i nie będzie naruszać
przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i
materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. O zamierzonych zmianach
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemna
akceptację. Po uzyskaniu powyżej określonej akceptacji, Wykonawca przedkłada
Zamawiającemu kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, który zostanie
rozpatrzony i rozstrzygnięty przez Zamawiającego. Jeżeli zamierzone zmiany powodują
potrzebę zmiany Dokumentacji Projektowej, Wykonawca dokonuje jej na własny koszt
zapewniając Zamawiającemu uzyskanie autorskich praw majątkowych w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przedmiotu niniejszej Umowy.
2.4. Wycena zmian:
a) Ilekroć w pkt. 2.1. – 2.3. jest mowa o kosztorysie zamiennym należy przez to
rozumieć kosztorys sporządzony przez Wykonawcę:
− na podstawie pozycji Kosztorysu wykonawczego dla robót, dla których jest to
możliwe,
− metodą kalkulacji szczegółowej opisaną w (nieobowiązujących)
postanowieniach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80,poz. 867), a przyjętych do
stosowania zgodnie z art. 3531 Kodeksu Cywilnego – dla robót zamiennych,
których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie
wykonawczym.
b) Kosztorys zamienny opracowany metodą szczegółową (kosztorys dla robót
zamiennych, których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie
wykonawczym) określający cenę jednostkową opracowany będzie w oparciu o
następujące składniki cenotwórcze:
− ceny czynników cenotwórczych [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), Kp
(koszty pośrednie), Z(zysk)] zostaną przyjęte na poziomie średnim
wynikającym z publikacji kwartalnych Sekocenbud dla Województwa
Dolnośląskiego ustalanych na dzień sporządzenia kosztorysów zamiennych
oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi Katalogami (KNR),
− w przypadku jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych wyżej
w pkt. 1) brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte jako ceny hurtowe
konkretnego producenta na dzień sporządzenia kosztorysów zamiennych;
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3.

4.

5.

6.

podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w
wytycznych producenta.
c) Jeżeli cena jednostkowa Robót określona przez Wykonawcę w trybie wskazanym
wyżej przedstawiona do akceptacji Inżyniera Kontraktu będzie nieuzasadniona,
Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wprowadzenia wiążącej korekty ceny
jednostkowej.
Możliwość dokonania zmian. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy opisane w niniejszym
paragrafie mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności. Okoliczności i warunki dokonania zmian nie oznaczają roszczenia
żadnej ze stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość dokonania zmiany umowy za
zgodą Stron przewidzianą od ogłoszenia przetargu.
Sposób wyceny zmian opisany w ust. 2 pkt. 2.4. znajduje zastosowanie bezpośrednie do wyceny
ewentualnych robót dodatkowych i zaniechanych, oraz zamówień uzupełniających, o których
mowa w Rozdz. IV ust. 1 SIWZ.
Pozostałe warunki dokonania zmian umowy. Zmiana umowy może polegać na:
a) ograniczeniu niektórych obowiązków Wykonawcy jeżeli ich niewykonanie przez
Wykonawcę nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie umowy, a przyspieszy
zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
b) zmianie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy – w razie udokumentowanej
przez Wykonawcę niemożliwości dalszego świadczenia usług przez określoną osobę,
w szczególności: zakończenia przez tę osobę stosunku prawnego z Wykonawcą lub
choroby. W tych okolicznościach warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie
nowej osoby o kwalifikacjach zgodnych z wymaganymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
c) zmianie podwykonawców. W tych okolicznościach warunkiem dokonania zmiany jest
wskazanie nowego podwykonawcy o kwalifikacjach zgodnych z wymaganymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca polegał na jego
doświadczeniu i zdolnościach i kwalifikacjach w przetargu.
Warunki płatności:
6.1. Rozliczenie za wykonanie każdego z elementów realizacji Przedmiotu Kontraktu odbywać się
będzie w sposób następujący:
a) Do osiągnięcia zaawansowania finansowego na poziomie całości wynagrodzenia
pomniejszonego o 3 mln zł rozliczanie odbywać się będzie miesięcznymi fakturami
częściowymi wystawianymi na podstawie stanu zaawansowania, płatne na
podstawie faktur przejściowych wystawianych jeden raz w miesiącu odpowiednio do
stanu zaawansowania robót w oparciu o zatwierdzone protokoły zaawansowania
robót przedstawione wraz z Raportem Miesięcznym GW zatwierdzonym przez
Inżyniera Kontraktu i Przedstawiciela Zamawiającego.
b) W protokole zaawansowania robót Generalny Wykonawca wskaże procent
zaawansowania robót jako procent zakresu rzeczowego Robót budowlanych
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmującej
grupę Robót budowlanych wskazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Następnie procent zaawansowania robót zostaje przemnożony przez wartość Robót
budowlanych z określonej pozycji Harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Otrzymany iloczyn stanowi wartość wykonanych robót. Jeżeli w danym okresie
rozliczeniowym wykonano równolegle Roboty budowlane z różnych pozycji
Harmonogramu rzeczowo – finansowego, wartości wykonanych robót dodaje się.
Otrzymana suma stanowi wartość Robót budowlanych w danym okresie
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rozliczeniowym, którą wpisuje się do faktury przejściowej. Tak sporządzony protokół
zaawansowania robót podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania. Strony Kontraktu zgodnie
przyjmują, że takie zatwierdzone zestawienie służy do oszacowania przejściowych
płatności dla Generalnego Wykonawcy i nie stanowi w żadnym wypadku: przyjęcia,
potwierdzenia lub odbioru Robót budowlanych w rozumieniu Kontraktu. Do
protokołu zaawansowania robót Generalny Wykonawca dołączy następujące
dokumenty:
− wartość Robót budowlanych narastająco od początku budowy aż do końca
okresu rozliczeniowego,
− pomniejszenie o sumę kwot uprzednio zafakturowanych w danym Etapie.
c) W odniesieniu do płatności faktury końcowej Zamawiający zapłaci Generalnemu
Wykonawcy pozostałe 3 mln zł wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie Obiektu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, tj.
po zakończeniu realizacji Przedmiotu Kontraktu. Podstawę do wystawienia faktury
końcowej stanowić będą: protokół odbioru końcowego, końcowy protokół
zaawansowania robót, potwierdzenie przekazania Operatu kolaudacyjnego dokumentacji powykonawczej, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i ponadto:
− w
przypadku
wykonywania
Robót
budowlanych
przez
Podwykonawcę/Podwykonawców końcowe świadectwo wykonania robót
zleconych Podwykonawcy/Podwykonawców, podpisane przez Inżyniera
Kontraktu i kierownika budowy Generalnego Wykonawcy z określeniem
zakresu prac wykonanych przez Podwykonawcę/ Podwykonawców i ich
wartości;
− kopia faktury końcowej wystawionej Generalnemu Wykonawcy przez
Podwykonawcę/ Podwykonawców za wykonane roboty łącznie z kopią
przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu
zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Generalnego
Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
− oświadczenie
Podwykonawcy/Podwykonawców
o
otrzymaniu
od
Generalnego Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty –
zgodnie z treścią § 11 Kontraktu.
d) Zapłata na podstawie faktur częściowych za realizowanie Przedmiotu Kontraktu
nastąpi wyłącznie po przedstawieniu niżej wymienionych dokumentów:
− w
przypadku
wykonywania
Robót
budowlanych
przez
Podwykonawcę/Podwykonawców świadectwo wykonania zakończonych
elementów robót podpisane przez Inżyniera Kontraktu i kierownika budowy
Generalnego Wykonawcy z określeniem zakresu prac wykonanych przez
Podwykonawcę/Podwykonawców i ich wartości;
− kopia faktury wystawionej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę/
Podwykonawców za wykonane roboty łącznie z kopią przelewu bankowego
lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z
przepisami prawa, potwierdzonego przez Generalnego Wykonawcę za
zgodność z oryginałem;
− oświadczenie
Podwykonawcy/Podwykonawców
o
otrzymaniu
od
Generalnego Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane elementy
robót– zgodnie z treścią § 11 Kontraktu.
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− Niedołączenie oświadczeń lub dołączenie oświadczeń niezgodnych
wymaganiami Kontraktu powoduje odpowiednie przesunięcie terminu
płatności danej faktury GW.
e) W zakresie wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiający stosuje w odniesieniu do Generalnego Wykonawcy
postanowienia art. 143c) ustawy Prawo zamówień publicznych w okolicznościach w
nim przewidzianych.
f) W razie stwierdzenia braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy (mimo przedstawienia
oświadczenia Podwykonawcy o braku zaległości) z powodu sporu pomiędzy
Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszymi Podwykonawcami) i
wystąpienia przez Podwykonawcę z żądaniem zapłaty przez Zamawiającego,
Zamawiający zachowuje uprawnienie do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy do wysokości niezapłaconej kwoty Podwykonawcy i do
czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Podwykonawcami i GW (zapłata lub wyrok
sądu/ugoda).
6.2. Zapłata Wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy nastąpi przelewem, w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez
Generalnego Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy
wskazany na fakturze.
6.3. Strony ustalają, że momentem spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest data
przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu dla Generalnego Wykonawcy.
6.4. W harmonogramie zostanie uwzględnione, że w 2016 r. Generalny Wykonawca wykona
roboty w zakresie umożliwiającym zapłatę za 3 mln zł, oraz że faktura końcowa opiewać
będzie na 3 mln zł i zostanie zapłacona w I kwartale 2018 r.
ROZDZIAŁ XVII
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Po zawiadomieniu o wyborze oferty i upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy
od zawiadomienia oraz terminu uprawomocnienia się wyboru, Zamawiający wezwie Wykonawcę
do stawienia się w siedzibie Zamawiającego celem zawarcia umowy.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, składających ofertę wspólnie, zostanie uznana za najkorzystniejszą,
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie
Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co
najmniej następujące postanowienia:
2.1. zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
2.2. wskazanie Pełnomocnika,
2.3. zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
2.4. zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne
w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
ROZDZIAŁ XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
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Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI
ustawy
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 i 2, są odwołanie oraz skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XIX
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
3. Wykaz robót budowlanych
4. Wykaz osób
4A. Oświadczenie o zatrudnieniu
5. Formularz Oferty
6. Wzór umowy
7. Dokumentacja projektowa
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)
9. Dodatkowe wytyczne do przedmiotu zamówienia
10. Wytyczne do dokumentacji powykonawczej

- Zał. nr 1.
- Zał. nr 2.
- Zał. nr 3.
- Zał. nr 4.
- Zał. nr 4A.
- Zał. nr 5.
- Zał. nr 6.
- Zał. nr 7.
- Zał. nr 8.
- Zał. nr 9.
- Zał. nr 10.

p.o. Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie mgr Tadeusz Tofel
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