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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 
 Szpitalna 19  
 85-826 Bydgoszcz 
 Tel.: 52 3709124 
 Faks: 52 3709125 
 e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl 
 adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji. 

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty 
rozbiórkowe, 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych, 45262300-4 - Betonowanie, 
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe, 45320000-6 - Roboty izolacyjne, 45410000-4 
- Tynkowanie, 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, 
45341000-9 - Wznoszenie płotów, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45431000-7 - 
Kładzenie płytek, 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych, 45421141-4 - 
Instalowanie przegród, 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych, 45215140-0 - 
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, 45310000-3 - Roboty instalacyjne 
elektryczne, 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45311200-2 - Roboty w 
zakresie instalacji elektrycznych, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne, 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania, 45332200-
7 – Instalacja wodociągowa, 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 45331200-
8 – Instalacja wentylacji mechanicznej  

1. Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. 
"Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu 
Rehabilitacji".  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o:  

2.1. dokumentację projektową wraz z uzupełnieniem do projektu wykonawczego i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym o załączone do SIWZ 
przedmiary; 

2.2. postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej wydane w dniu 11 lipca 2017 r; 

2.3. ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku po byłej kuchni 
na potrzeby przychodni - zakładu rehabilitacji przy Wielospecjalistycznym Szpitalu 
miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 z 
czerwca 2017 r; 

2.4. pozwolenie na budowę - Decyzja nr 774/2017 wydana przez Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy w dniu 07 sierpnia 2017 r; 
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2.5. kosztorys ofertowy wybranego Wykonawcy; 

2.6. SIWZ niniejszego postępowania wraz z załącznikami; 

2.7. treść aktów prawnych właściwych dla przedmiotu i zakresu wykonywanych robót; 

2.8. inne zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w Istotnych postanowieniach 
umowy.                                                                             

3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (2 
egzemplarze w formie pisemnej + 1 egzemplarz na płycie CD). Dokumentacja musi 
zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, 
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne 
urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład inwestycji w celu 
prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po 
zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną. 

4. Wykonawca przed zgłoszeniem odbioru końcowego skompletuje i przekaże 
Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiający wystąpienie o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa - w 
tym dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty wymienione w Istotnych 
postanowieniach umowy i w STWiOR oraz będzie współdziałał z Zamawiającym w 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z 
udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia 
zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Tryb i 
procedurę odbiorów definiują Istotne postanowienia umowy. 

6. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu ( w toku postępowania, na 
wezwanie Zamawiającego) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych 
do SIWZ przedmiarów.  Zamawiający informuje, iż przedmiar robót stanowi jedynie 
podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny 
ofertowej, a także nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania 
wyceny zamówienia przez Wykonawcę. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady 
rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom 
informacyjno - pomocniczym. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną 
ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są 
niezbędne do wykonania opisanego w SIWZ przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest na podstawie SIWZ oraz całej dokumentacji projektowej, samodzielnie 
oszacować zakres wszystkich niezbędnych robót i przeanalizować wszystkie pozostałe 
dokumenty składające się na kompletną dokumentację projektową oraz dokonać 
stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. 

7. Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziałem osób upoważnionych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia 
umowy z wybranym Wykonawcą. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji 
projektowej i STWiOR.  

8. Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy jest uzupełnieniem i 
uszczegółowieniem projektu budowlanego. Projekt architektoniczny jest projektem 
nadrzędnym. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi należy skonsultować z 
projektantem generalnym. Tryb wyjaśniania niezgodności bądź dokonywania zmian 
definiuje pkt.16 pt."Uwagi końcowe" projektu architektonicznego. 
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9. W zakres niniejszego zadania nie wchodzi wyposażenie meblowe i ruchome (kosze na 
śmieci, wieszaki, dozowniki mydła itp.) określone w technologii , a nie uwzględnione w 
przedmiarach. Zakres prac obejmuje również wykonanie wszystkich wymaganych 
zabezpieczeń i oddzieleń pożarowych pomiędzy przebudowywanym budynkiem a 
budynkiem głównym szpitala, zgodnie z „Uzupełnieniem do projektu wykonawczego” 
oraz „Ekspertyzą ppoż” w terminie do 80 dni od daty zawarcia umowy z wybranym 
Wykonawcą. 

10. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej w postępowaniu musi 
skalkulować w ofercie wszystkie  koszty, których poniesienie jest niezbędne do 
właściwego wykonania zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający umożliwi 
Wykonawcom odbycie wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie 
w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.00 - w celu uzgodnienia konkretnego terminu 
Wykonawca winien się uprzednio skontaktować z Zamawiającym - tel. (52) 370 91 40.  

11. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, materiały 
budowlane, dostarczone i zainstalowane urządzenia)  wynosi minimum 36 miesięcy. W 
przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane 
urządzenia jest konieczność ich serwisowania, konserwacji, przeglądów - koszt serwisu, 
przeglądów, konserwacji przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca (z wyłączeniem 
opłat za materiały eksploatacyjne). Gwarancja biegnie od daty podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót bez uwag wraz z kompletem wszystkich dokumentów 
potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu w użytkowanie.  

12. Realizacja zamówienia nie może w sposób istotny utrudniać funkcjonowania WSM 
w Bydgoszczy.  

13. Prace prowadzone będą w części obiektu, na którym równolegle prowadzona jest 
inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. W związku z 
tym wybrany Wykonawca przy realizacji swego zakresu robót zobowiązany będzie do 
współdziałania, współpracy i koordynacji prac z Wykonawcą wykonującym prace na 
obiekcie, tak aby oba zadania były realizowane bez zakłóceń. Z uwagi na powyższe 
Zamawiający rekomenduje przez złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej celem 
zapoznania się z zakresem robót oraz dokumentacją prowadzonej aktualnie inwestycji. 

14. Z uwagi na nierówności poziomu istniejących posadzek Wykonawca dostosuje 
bezprogowo poziomy ciągów komunikacyjnych na styku połączeń budynku objętego 
niniejszym projektem oraz projektem realizowanym pn. „Rozbudowa i przebudowa 
obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji Wielospecjalistycznego 
Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania w 
istniejącej części biurowej pomieszczeń biurowych na pokoje łóżkowe (pokoje 
pacjentów) i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz budowie i przebudowie dojść i 
dojazdów dla obsługi projektowej rozbudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz miejscami parkingowymi” objętej pozwoleniem na budowę nr 465/2018 z dnia 
22.05.2018 r. 

15. Plac budowy umiejscowiony jest na terenie funkcjonującego szpitala, w związku z 
tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w 
sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji Szpitala. Wymagane technologią 
warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części Szpitala 
nie będącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.  

16. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużytych przez Wykonawcę w czasie 
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wykonywania robót mediów, tj, prądu i wody. Obciążenie następować będzie do każdego 
10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą wystawienia faktury obciążającej 
Wykonawcę będą wskazania odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

17. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie 
BHP i PPOŻ oraz utrzymanie porządku na terenie prowadzonej inwestycji, składowanie i 
utylizację odpadów na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wewnętrznymi procedurami Zamawiającego obowiązującymi w tym zakresie.  

18. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać 
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

19. Występujące w tekście dokumentacji znaki i nazwy towarowe użyto jedynie w celu 
określenia zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu 
estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o 
parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego. 

20. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia, elementy i 
technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, 
estetyczne i formalno - prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny 
uzyskać akceptację generalnego projektanta, inspektora nadzoru i inwestora. 

21. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w formie 
płatności częściowych, w maksymalnie 3 ratach, przy czym: 

a. pierwsza rata płatna po wykonaniu I etapu (zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
- finansowym) w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto pod warunkiem 
zaawansowania robót nie mniejszym niż 25% wartości zamówienia brutto; 

b. druga rata po wykonaniu II etapu (zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 
finansowym) w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto pod warunkiem 
zaawansowania robót nie mniejszym niż 55% wartości zamówienia brutto; 

c.             trzecia rata w wysokości 45% wynagrodzenia brutto po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

W przypadku płatności w 2 ratach pierwsza rata nastąpi po realizacji II etapu prac w 
wysokości 55% wynagrodzenia umownego brutto pod warunkiem zaawansowania robót 
nie mniejszym niż 55% wartości zamówienia brutto, zaś w przypadku płatności 
jednorazowej 100% wynagrodzenia brutto, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie częściowe będzie płatne na podstawie faktur częściowych,  zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo - finansowym, na podstawie podpisanego protokołu odbioru 
robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zaakceptowanego przez właściwych 
inspektorów nadzoru (okres rozliczeniowy uzależniony od ilości rat). Fakturowanie 
częściowe odbywać się będzie według procentowego zaawansowania robót 
wyszczególnionych w tabeli elementów scalonych, a uszczegółowionych w kosztorysie 
wykonawczym.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia (w toku postepowania, na wezwanie  
Zamawiającego) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w pkt.21, zgodnie 
ze wzorem - Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy 
Wykonawca sporządzi w kwotach brutto i uwzględni w nim zaoferowany sposób 
rozliczeń. Podanie w Załączniku nr 2 do SIWZ tylko całkowitej kwoty brutto oznaczać 
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będzie płatność jednorazową po całościowym wykonaniu zadania i po dokonaniu 
odbioru końcowego. 

23.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu 
Umowy: 

1) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec mienia i osób trzecich, od 
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę 
ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł; 

2) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą 
odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.3. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie czynności wykonywane przez te 
osoby bezpośrednio przy realizacji przedmiotu zamówienia i w miejscu prowadzenia 
robót budowlanych. 

2. Wymóg określony w pkt.1 nie dotyczy czynności podejmowanych przez osoby 
pełniące samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r, poz.1202 ze zm.).  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

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

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1)  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji 

 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 7/29 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1 
czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.4. Miejsce realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego 
SPZOZ, Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz. 

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: maksymalnie do  30.09.2019 r, w tym 
zabezpieczenia i oddzielenia ppoż, o których mowa w pkt. 2 „Uzupełnienia do projektu 
wykonawczego” w terminie do 80 dni od daty udzielenia zamówienia. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w 
niniejszej SIWZ. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 

 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 
należycie co najmniej 1 robotę budowlaną z zakresu budownictwa 
kubaturowego o wartości brutto równej co najmniej 50% wartości brutto 
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oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu; 

2. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 1 
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  bez ograniczeń, 1 osobą 
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
bez ograniczeń, posiadającymi aktualny wpis na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada ważną i opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów . Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym 
zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 
ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
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postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za 
wystarczające. 

7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na 
dzień składania ofert:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału - wg wzoru - Załącznika nr 3 do SIWZ 

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej. 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru - Załącznika nr 6 do SIWZ 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 
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1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Wykaz robót budowanych 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg wzoru - Załącznika nr 
8 do SIWZ. 

2 Wykaz osób 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - wg wzoru - Załącznika nr 7 do SIWZ. 

3 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
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że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub 
KRUS 

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 

 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca 
polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia - wg wzoru - Załącznika nr 10 do SIWZ 

 

9. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Wzór oferty na roboty budowlane 
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Wzór oferty na roboty budowlane -  wg wzoru - Załącznika nr 1 do SIWZ 

2 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom (wraz z ofertą) 

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom - wg wzoru - Załącznika nr 4 do SIWZ 

3 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (wraz z 
ofertą) 

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę - wg wzoru - 
Załącznika nr 9 do SIWZ 

4 Harmonogram rzeczowo – finansowy (na wezwanie) 

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Załącznik nr 2 do SIWZ 

5 Kosztorys ofertowy Wykonawcy(na wezwanie) 

Kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony na podstawie przedmiarów 
załączonych do SIWZ. 

 

9.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

9.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem 
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były 
składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

9.3. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż 
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które dotyczą każdego z nich. 

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

9.4. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

9.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 

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

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY 
PZP 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków prawnych. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 
niniejszej SIWZ. 

10.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 
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10.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ. 

10.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

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

4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt. 6.2.  SIWZ. 

 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

11.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

11.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

11.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie 
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”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o 
którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 

11.5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

11.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

11.7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11.8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu: 

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także zgodę Wykonawcy na zmianę 
umowy zgodnie z przedłożonym Zamawiającemu projektem zmiany umowy. 

2. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy oraz do projektu 
zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 3  

w terminie trzech dni roboczych licząc od daty przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o 
których mowa w pkt.1. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w tym terminie uważa 
się za akceptację przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartego aneksu do tej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
odpowiednio umowy lub aneksu do tej umowy. 

5. Zamawiający, w terminie w terminie trzech dni roboczych licząc od daty przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt.4  zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, a także do aneksu do umowy,  której przedmiotem są roboty 
budowlane: 

1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt.. 3 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację 
przedłożonej umowy lub aneksu do tej umowy przez zamawiającego.. 

11.9. Informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, które, z uwagi na 
wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu: 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wszystkie czynności wykonywane przez te osoby 
bezpośrednio przy realizacji przedmiotu zamówienia i w miejscu prowadzenia robót 
budowlanych. 

2. Wymóg określony w pkt.1 nie dotyczy czynności podejmowanych przez osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz.U. 2017 r. poz.1332 ze zm.).  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

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

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

1)  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

13.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1481 ze zm.), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 
Dz. U. z 2017r. Poz. 1219 ze zm.). 

13.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1219 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

13.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

13.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli 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, tj. do dnia: 2019-04-02. 

13.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 13.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 13.5. 

13.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
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13.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej. 

13.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Joanna Zajdler -  tel.: (52) 3709124, e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl 

w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Marek Trawiński -   tel.: (52) 370-91-24, e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

14.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie złotych:  
dziesięć tysięcy 00/100 PLN). 

14.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-04-09 do godz. 09:00. 

14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Polska S.A. 
98150013601213600814460000; 

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3. gwarancjach bankowych; 

4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5. 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 2018 r. poz. 110 ze zm.). 

14.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

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

14.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 
zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, 
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści 
nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty 
wadium na rzecz Zamawiającego.  

14.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy 
Pzp.  

14.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

14.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
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15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

15.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

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

15.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

16.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

16.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

16.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

16.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

16.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego Załączniknr 
1 do niniejszej  SIWZ. 

16.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 
komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

16.8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w 
sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach 
rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis 
(podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą 
być parafowane. 

16.9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby 
uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo 
musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
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16.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku 
nie będą uwzględniane. 

16.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 
oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: 
„Oferta na: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na 
potrzeby Zakładu Rehabilitacji NIE OTWIERAĆ przed: 2019-04-09 godz. 11:30”. 

16.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 16.11 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

16.13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 
poz. 419 ze zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w 
sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród 
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone 
odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej 
kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”.  

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

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat, Budynek 
Administracji do dnia 2019-04-09 do godz. 11:00. 

17.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 
składania ofert. 

17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-04-09 o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 9. 

17.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
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18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

18.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

18.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

18.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

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

19.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 60 % 

2 Okres gwarancji 40 % 

19.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 19.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

2 Okres gwarancji 

Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Gof - podany w ofercie okres gwarancji 

 - Gmax - najdłuższy spośród wszystkich ofert okres gwarancji 

Uwaga! Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, zaś maksymalny okres 
gwarancji wynosi 84 miesiące licząc od daty bezusterkowego odbioru 
końcowego. Oferta z okresem gwarancji poniżej 36 miesięcy lub powyżej 84 
miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 
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19.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

19.4.  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 22.5., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

19.5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1. oczywiste omyłki pisarskie, 

2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

19.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 
kosztu, w szczególności w zakresie: 

1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2017 poz. 847 ze zm.); 

2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5. powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

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

19.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

19.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

20. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 
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20.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp 
oraz udostępni na stronie internetowej 
https://www.szpital.bydgoszcz.pl/szpital/index.php/zamowienia-publiczne/aktualne-
postepowania informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 

20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp. 

21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

21.1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

21.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

21.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

21.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 
1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

22.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w 
wysokości 10 % ceny ofertowej. 

22.2. 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 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. 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji 

 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 24/29 

22.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

22.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

22.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu 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. 

22.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 22.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

22.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. 
Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 

23.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

23.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 
określonych poniżej warunkach: 

1. Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy: 

1) zmiany, o których mowa w §7 ust.1 pkt.2, §2 ust. 5 - 8, §5 ust.5 - 8, 

2) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

3) zmiany, w zakresie których zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
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b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
Umowie; 

4) zmiana Wykonawcy - jeśli Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 
ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

5) zmiany, które - niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 

6) zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 
15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz pkt. 4 lit. a, Zamawiający nie 
może wprowadzić kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy Pzp. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3 i 6, zmiany postanowień 
umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu 
zmiany Umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
Umowy. 

5. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia 
Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c, 
pkt. 3 lit. b i pkt. 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z 
uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 

6. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym 
brzmieniu, 

2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikających z Umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 4. 
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7. Ustalony w ust.1 zakres zmian nie oznacza, iż mogą być czy też będą one 
wprowadzane wprost po zaistnieniu okoliczności w nim opisanych.  

8. Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy, z powołaniem się na 
którąkolwiek z podstaw podanych w ust.1, zobowiązany jest złożyć pisemne 
uzasadnienie okoliczności istotnych dla dokonania danej zmiany umowy wraz z 
przedstawieniem dowodów na ich potwierdzenie. Zamawiający jest uprawniony i 
zobowiązany do szczegółowej analizy wniosku Wykonawcy oraz załączonych dowodów 
celem zajęcia stanowiska co do dalszego postępowania z wnioskiem Wykonawcy, które 
może przybrać formę :  

1)  pisemnej odmowy uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do 
zakończenia postępowania prowadzonego w celu zmiany umowy, która pozostaje 
niezmieniona,  

2)  pisemnego uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji 
postępowania w celu zmiany umowy, która na dalszym etapie może zostać dokonana w 
oparciu o aneks do umowy sporządzony przez Zamawiającego, z ewentualnym 
współudziałem Wykonawcy, gdy według Zamawiającego zachodzi taka konieczność; na 
dalszym etapie tej procedury Zamawiający może zmienić stanowisko i odmówić 
dokonania  zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okoliczności i dowodów je 
uzasadniających, lub gdy nie jest to konieczne albo zasadne ze względu na zamierzony 
cel umowy; w czasie trwania wyżej opisanej procedury, mającej na celu wprowadzenie 
zmiany do umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, 
opóźniania itp. prowadzonych prac, pod rygorem naliczenia kary umownej.  

9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem art.144 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jest nieważna. 

10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

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

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

24.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

24.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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24.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

24.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

24.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

24.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.. 

25. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

25.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

26. POZOSTAŁE INFORMACJE 

26.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego           
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych         
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
”Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na 
potrzeby Zakładu Rehabilitacji” – znak sprawy: DZP-270-11-2019, prowadzonego 
w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 
Szpitalna 19  85-826 Bydgoszcz 
Tel.: 52 3709124 
Faks: 52 3709125 
e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl. 

c) inspektorem ochrony danych osobowych w Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. 
dr. Emila Warmińskiego SPZOZ jest Pani/Pan Justyna Straka, kontakt: tel.: 52 370-
91-33, e-mail: iod@szpital.bydgoszcz.pl; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy Pzp; 
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e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,               
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

26.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 
ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

Załączniki do SIWZ: 
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Nr Nazwa załącznika 

1 Wzór oferty na roboty budowlane 

2 Harmonogram rzeczowo - finansowy 

3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

4 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

5 Istotne postanowienia umowy 

6 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

7 Wykaz osób 

8 Wykaz robót budowlanych 

9 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 

10 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

11 Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych 

12 Dokumentacja projektowa 

13 Uzupełnienie do projektu wykonawczego 

14 Postanowienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu 

15 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego 

16 Pozwolenie na budowę 

 


