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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
UDZIELANEGO PRZEZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO 

UL. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 833 06 14, fax. (15) 832 35 75 
www.sand.pl 

 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
5 548 000 Euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-
wień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Informacje ogólne 
 
Zamawiającym jest :                       Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomie-

rzu przy ulicy Schinzla 13. 
Przedmiotem zamówienia jest:       Remont sanitariatów na Oddziale Ortopedii. 
  
2. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów na Oddziale Ortopedii – III piętro 
Pawilon Specjalistyczny w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. 
Schinzla 13, działka nr ewid. 960/16. 
Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności konieczne eks-
pertyzy, opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne, mapy oraz dopełni wszelkich 
niezbędnych formalności administracyjnych. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty 
związane z prawidłową realizacją zamówienia „pod klucz”. 
Zamawiający informuje, że do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały posiada-
jące aprobaty i atesty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz 
certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu z aprobatą lub odpowiednią normą. Dla 
materiałów, dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane aprobaty 
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu ze stosowaną aprobatą lub od-
powiednią polską normą dopuszcza się przedstawienie rekomendacji technicznej ITB 
dopuszczającej stosowanie ww. materiałów w budownictwie lub w przypadku jej braku 
– ostatniej uzyskanej przez Wykonawcę aprobaty technicznej ITB. Wykonawca zobo-
wiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. W przypad-
ku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy odbiór prac i wypłata wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech 
technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, 
inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości 
użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją para-
metrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i 
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techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi 
określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wszędzie tam, 
gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji tech-
nicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji: 

− przedmiary robót,     
− projekty budowlano-wykonawcze, 
− specyfikacja ogólna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót. 

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia poda-
ne jest w przedmiarach robót, stanowiących materiał pomocniczy i informacyjny 
do sporządzenia wyceny. 
Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie 
na obiekcie czynnym. 
W trakcie realizacji robót należy ponadto stosować się do obowiązujących warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm euro-
pejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów Prawa budowlanego.  
Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej, aby zapoznać się z terenem i zakresem 
robót wskazanych w SIWZ, na którym będą prowadzone roboty oraz zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  
Zamawiający informuje, że ustala termin przeprowadzenia wizji lokalnej terenu dla Wy-
konawców w dniach 25.07.2018 r., 27.07.2018 r. i 30.07.2018 r. w godz. 09:00 -13:00. 
Na okoliczność wzięcia udziału w wizji lokalnej sporządzona będzie notatka. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następ-
stwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest aby Wy-
konawca ubezpieczył prowadzoną robotę budowlaną od odpowiedzialności cywilnej i 
zabezpieczył plac budowy. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmują-
ca: 

a) przedmiary robót – zał. nr 1 do SIWZ, 
b) projekty budowlano-wykonawcze – zał. nr 2 do SIWZ, 
c) specyfikacja ogólna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbio-

ru robót – zał. nr 3 do SIWZ. 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia  wg CPV: 45111300-1, 45262500-6, 45421146-9, 
45432100-5, 45450000-6, 45400000-1, 45332400-7, 45300000-0, 45442200-9, 
45330000-9, 45310000-3. 
 
Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia obejmujący 
roboty budowlane oraz wykorzystane materiały budowlane wynosi 36 miesięcy oraz 
rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cy-
wilnego licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a w przypadku wyzna-
czenia w protokole odbioru końcowego terminu na usunięcie wad – od daty ich usunię-
cia potwierdzonego stosownym protokołem.  
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwy-
konawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji za-
mówienia: 
- prace fizyczne przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót towarzyszących, z 
wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wy-
konujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szcze-
gólności do: 
1) żądania oświadczeń i  dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia speł-
niania w/w wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczo-
nym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zama-
wiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określe-
nie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umo-
wy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, ro-
dzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie reali-
zacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli zo-
stał sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w spo-
sób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej zał. nr 10 
do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
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terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnie-
nia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub pod-
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-
cych wskazane wyżej czynności.  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadze-
nie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
3. Termin realizacji zamówienia 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy. 
 
4. Termin płatności 
 
Płatność przelewem w terminie do 30 dni (termin minimalny) od daty otrzymania fak-
tury przez Zamawiającego. 
 
II. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W PO-

STĘPOWANIU  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określonych w 
pkt. 2; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 3. 
 
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (obligatoryjne przesłanki 
wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych): 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestęp-
stwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 



 5 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorcze-
go, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podat-
ków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wy-
kluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskrymina-
cyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podej-
mowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zama-
wiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamó-
wienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przy-
gotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu za-
kłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający przewiduje na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia będzie wyklu-
czał Wykonawcę również z powodu okoliczności, o których jest mowa w art. 24 
ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (fakultatywne podstawy wyklu-
czenia Wykonawcy): 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
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1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wy-
jątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-
mocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 
2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
 
Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobo-
wiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, spo-
rządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ, stanowiące wstępne po-
twierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

„Self-cleaning” Wykonawcy 

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, który 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowod-
nić 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 kon-
kretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidło-
wemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli wobec Wyko-
nawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu za-
kaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli 
Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za 
wystarczające dowody o których mowa powyżej. 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przed 
wykluczeniem Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapewni temu Wykonawcy możliwość udowod-
nienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie za-
kłóci konkurencji. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 - zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym 
charakterze i zakresie tj. remont/przebudowa sanitariatów obiektu budowlanego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) o wartości brutto co najmniej 
100 000,00 zł. 

 

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie reali-
zacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi od-
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powiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, które skieruje do 
wykonania zamówienia tj.: 

a) kierownikiem budowy, który: 
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczeń  - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych naby-
tych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień bu-
dowlanych na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. 
 

Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobo-
wiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, spo-
rządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ, stanowiące wstępne po-
twierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podle-
gać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuco-
ną. 

III. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czę-
ści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nieza-
leżnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udo-
wodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiąza-
nie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu 
trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wyko-
nawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego 
zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze 
specyfiki tego zasobu. Z treści tego dokumentu musi jasno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę 

przy wykonywaniu zamówienia, 
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c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykony-
waniu zamówienia, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do wa-
runków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawo-
dowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności tech-
niczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zasobach polega Wyko-
nawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-
niu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

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 
informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ 
(Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania) oraz w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ 
(Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia wa-
runki udziału w postępowaniu). 

IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego każdy z Wykonawców musi wykazać, że:  

(a) nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania oraz  

(b) posiada zdolności techniczne lub zawodowe. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz oświad-
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czenie, sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ, stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, skła-
da każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 
Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.  
 

V. PODWYKONAWCY 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawia-
jący żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wyko-
nawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontak-
towe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty bu-
dowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego za-
soby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obo-
wiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wy-
konawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obo-
wiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projek-
tu 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 lub projektem jej zmia-
ny. 
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktu-
ry lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zgłasza 
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jak i do projektu jej zmiany, jeżeli przewiduje 
ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zawrzeć umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane prze upływem 
terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.  
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Nie zgłoszenie w/w terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak i 
do projektu jej zmiany uważa się za akceptację projektu umowy jak i projektu jej 
zmiany przez Zamawiającego. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiają-
cemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak również jej zmian, w ter-
minie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zgłasza 
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jak i do jej zmiany, jeżeli przewiduje ona termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni. 
Nie zgłoszenie w/w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umo-
wy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak i do jej 
zmiany uważa się za akceptację umowy jak i jej zmiany przez Zamawiającego. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiają-
cemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 
50 000 zł., w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający nie wymaga przed-
łożenia poświadczonej za zgodność kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł. 
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający poinfor-
muje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

VI. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca  w ter-
minie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie druku stanowiącego  
zał. nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębną 
ofertę w stosunku do Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, po-
winien, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podsta-
wie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą należącym do tej samej grupy kapitałowej, który złożył 
odrębną ofertę w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie prowa-
dzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia.   
 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ W CE-
LU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPO-
WANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 
 
1) formularz ofertowy sporządzony na podstawie druku stanowiącego zał. nr 4 do 

SIWZ, 
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2) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów 
robót stanowiących zał. nr 1 do SIWZ,  

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, sporządzone na podstawie druku 
stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, sporządzone na podstawie druku 
stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

5) w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji pod-
miotu pełnomocnictwo. 

 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W CELU PO-
TWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę/Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na 
dzień złożenia dokumentów wymienionych poniżej: 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-
spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji, w celu po-
twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku  
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych na-
leżności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami lub zawarcie wiążącego porozu-
mienia w sprawie spłat tych należności, 
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobie-
gawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, 
5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykona-
nia 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 budowlane-
go 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 Wykonaw-
ca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budow-
lanych należy sporządzić na podstawie druku stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ, 
6) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informa-
cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
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przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 
osób należy sporządzić na podstawie druku stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ. 
 
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasa-
dach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumen-
tów wymienionych w pkt. 1-4. 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1-2, przedkłada: 
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kra-
ju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszka-
nia ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu składania ofert; 
2) dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upa-
dłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o któ-
rych mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadcze-
nie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonaw-
cy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia odnośnie terminów stosuje się jak 
powyżej. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zama-
wiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wyko-
nawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesie-
niu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, której dotyczy dokument wymieniony w pkt. 1, składa informację z odpowiednie-
go rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wy-
dany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce za-
mieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zama-
wiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania 
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ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymienio-
nych w pkt. 1-4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowy-
mi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samo-
dzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt. 1-
4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, skorzysta 
z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne. 
 
Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 oraz dokumenty składane przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z orygina-
łem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonaw-
ca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
W przypadku gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienie orygina-
łu lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 
Oświadczenia wymienione w pkt. 3 i 4 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych składane są w oryginale. 
Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o 
której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych. 
 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKO-
NAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  
i dokumentów 
 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej 
procedury Wykonawcy oraz Zamawiający przekazują za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobi-
ście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, na numer faksu: (15) 832 35 75 bądź na adres poczty elektronicznej: przetar-
gi@sand.pl. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektro-
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nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem na-
leży kierować na adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, ul. Schinzla 13, 27-600 
Sandomierz, nazwa postępowania: Remont sanitariatów na Oddziale Ortopedii, znak po-
stępowania – PN/21/2018. 
W przypadku komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym faksem lub przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać 
ją za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy od-
powiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających za-
chowania formy pisemnej. 

2. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami 
 
Uprawnionymi pracownikami Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 
są: 
a) w sprawie przedmiotu zamówienia – Stanisław Szpindor nr tel. (15) 83 30 571,  
b) w sprawie procedury przetargowej – Agnieszka Kargulewicz nr tel. (15) 83 30 594  
w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godz. 7.00 – 13.00 
 
X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIE-
NIA 

W razie niejasności dotyczących postanowień SIWZ, Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a 
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzie-
lić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa wyżej. 
Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści 
na stronie internetowej, na której udostępniania jest SIWZ. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia             
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na 
stronie internetowej. Dokonane modyfikacje są wiążące dla każdego Wykonawcy skła-
dającego ofertę. 
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Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.   
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowa-
dzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poin-
formuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na 
stronie internetowej. W tym przypadku Zamawiający dokona również zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 
XI. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PRZETARGU 
 

1. Wadium dla zamówienia wynosi 3.800,00 zł., słownie: trzy tysiące osiemset zło-
tych i zero groszy. Wykonawca powinien wnieść wadium przed upływem terminu 
składania ofert, tj.: do dnia 08.08.2018 r. do godziny 09:00, w pieniądzu, poręcze-
niach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwaran-
cjach ubezpieczeniowych lub 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 
978 i 1240). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wykonawcy.  

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego w PKO BP S.A. 
Sandomierz  68 1020 4926 0000 1802 0029 1112. Wadium wniesione w pienią-
dzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, 
określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę 
wadium.  

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formach przewidzianych przez 
ustawę Prawo Zamówień Publicznych należy dołączyć w oryginale do złożonej ofer-
ty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Za-
mawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych do niej oświadczeń i 
dokumentów. 

4. Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub 
wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 

5. Treść dokumentu gwarancji lub poręczenia powinna zawierać w szczególności 
klauzulę, z której wynika zapłata kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w 
przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wadium powinno 
być wniesione na cały okres związania ofertą. 

6. Zamawiający zwróci wadium stosownie do zapisów art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium  przez Wykonawcę, które-
mu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w termi-
nie określonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium  stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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.  
 
XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, 

sam lub jako reprezentant firmy. 
2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszyst-

kich jego ofert.  
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wy-

raża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia  

w językach obcych należy załączyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami 

była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony.  
7. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami prawa oraz treścią odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie 
składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomoc-
nik Wykonawcy, jeżeli do oferty załączone zostanie pełnomocnictwo ogólne lub 
szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi 
być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem 
kopii. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane     
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką 
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 

10. W ostatniej części oferty Wykonawca zamieści informacje stanowiące tajemnice      
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
umieszczając je w kopercie celem zabezpieczenia przed innymi uczestnikami                
postępowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której         
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. 

12. Zaleca się aby, Wykonawca w swej ofercie podał aktualny numer faxu oraz aktualny   
adres e-mail. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofer-
ty. 

Oferta musi zawierać wyszczególnienie w postaci wykazu, natomiast same dokumenty      
powinny być ponumerowane, spięte, podpisane oraz ułożone zgodnie z przyjętą nume-
racją. 
 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
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a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                        
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na         
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych; 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
Zamawiający żądał wniesienia wadium; 

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiają-
cego; 

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotnych interes bezpieczeń-
stwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny 
sposób; 

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, złożyć osobiście lub za pośrednictwem po-
słańca na adres: 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego - SEKRETARIAT, ul. Schinzla 13, 27-600 Sando-
mierz 
do dnia 08.08.2018 r. do godz. 09.00 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert, zaadresowanej na: „Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego - SEKRETA-
RIAT, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz” i oznaczonej: „Przetarg nieograniczony na  
Remont sanitariatów na Oddziale Ortopedii, znak postępowania: PN/21/2018 - nie 
otwierać przed godz. 10:00  dnia ……. 2018 r.” Na kopercie należy podać dane Wy-
konawcy. 



 18 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania 
ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone według tych sa-
mych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE". Zarówno zmiana, 
jak wycofanie wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być 
przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 
 
Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie-
zwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.  
 
XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi dnia 08.08.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Za-
mawiającego – Budynek Główny Sekcja Zamówień Publicznych. 
Zamawiający podczas otwarcia ofert poda informacje dotyczące: 
-     nazw oraz adresów Wykonawców, 
-   ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia. 

Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informa-
cje 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 za-
wartych w ofertach. 

 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po           
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych. 
 
XVI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 
 
Oferta cenowa winna być sporządzona na lub w oparciu o załączony formularz ofertowy 
stanowiący zał. nr 4 do SIWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
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kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów robót stano-
wiących zał. nr 1 do SIWZ. 
Cena ofertowa brutto jest wynagrodzeniem ryczałtowym i  winna obejmować koszty 
wykonania całości prac, czynności i inne koszty konieczne do wykonania zamówienia 
(wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wyko-
nania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prace wynikające ze specyfikacji tech-
nicznej oraz wszelkie inne roboty, prace, badania, czynności, obowiązki i wymogi wyni-
kające z niniejszej specyfikacji, umowy, specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, opi-
sów technicznych). 
Wykonawca cenę określi na podstawie kosztorysu ofertowego, który należy opracować 
metodą kalkulacji uproszczonej.  
Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji 
technicznej, dokumentacji, własnej wiedzy i doświadczenia co do przedmiotu zamówie-
nia  oraz zakresu wymaganych prac i warunków ich wykonania. 
Wskazanym jest, by kosztorys ofertowy został sporządzony wg niżej wymienionych za-
sad: 
- pozycje kosztorysu winny zawierać cenę jednostkową pozycji,  
- cena jednostkowa pozycji kosztorysowej musi obejmować wszystkie koszty niezbędne 
do realizacji, w tym koszty: bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i 
transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zyski oraz inne wymagane właści-
wymi przepisami, 
- cena jednostkowa nie uwzględnia podatku od towarów  i usług VAT,  
- wartość pozycji kosztorysowej powinna być równa iloczynowi obmiaru i ceny jednost-
kowej, 
- ceny jednostkowe robót Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub da-
nych rynkowych w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych i zakresu 
robót opisanego w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej, 
-  wszystkie wartości pozycji kosztorysowych, w tym ceny jednostkowe powinny być 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę oferty stanowić będzie suma wartości wszystkich elementów zamówienia netto, 
minus ewentualne upusty, plus kwota podatku VAT (23%). 
Zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zmiany wynagrodzenia netto należne-
go Wykonawcy. 
Na fakturze należy podać Nr Umowy / z dnia  
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a  Wykonawcą będą dokonywane w PLN . 
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 
XVII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
  Lp.                                    KRYTERIUM       WAGA 
1. Cena 60% 
2. Termin wykonania 20% 
3. Okres gwarancji 10% 
4.  Termin płatności 10% 
1. Ocena ofert w zakresie kryterium cena dokonana będzie według następujących 
zasad: 
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Cp=
Cb

Cn
x 60 % x 100 

gdzie: 

 
Cp  – oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium cena, 
Cn   – oznacza najniższą cenę, 

Cb   – oznacza cenę oferty badanej. 

2. Ocena ofert w zakresie kryterium termin wykonania dokonana będzie według 
następujących zasad: 

T=
maxT

Tn
x 20 % x 100 

gdzie: 
T – oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium termin wykonania, 
 
Tn – oznacza najkrótszy zaoferowany termin wykonania spośród nie podlegających od-
rzuceniu ofert. 

Tmax  –  oznacza termin wykonania zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie. 

Uwaga: 

W zakresie kryterium nr 2, dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie 
termin wykonania liczony w dniach, podany przez Wykonawcę w Formularzu 
Ofertowym stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. Maksymalny akceptowalny przez Za-
mawiającego termin wykonania to 60 dni. Zaoferowanie przez Wykonawcę termi-
nu wykonania równego 60 dni skutkować będzie uzyskaniem 0 punktów w ra-
mach kryterium termin wykonania, natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje termin 
wykonania dłuższy niż 60 dni oferta zostanie odrzucona. Minimalny punktowany 
przez Zamawiającego termin wykonania to 30 dni. Zaoferowanie przez Wykonaw-
cę krótszego terminu wykonania będzie skutkowało przyjęciem przez Zamawiają-
cego do oceny i porównania ofert 30 –to dniowego terminu wykonania zamówie-
nia. 

3. Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji dokonana będzie według na-
stępujących zasad: 

G=
maxG

Gn
x 10 % x 100 

gdzie: 

G – oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium okres gwarancji, 
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Gn – oznacza okres gwarancji zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie, 

Gmax – oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród nie podlegających 
odrzuceniu ofert. 

Uwaga: 

W zakresie kryterium nr 3, dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie 
okres gwarancji liczony w miesiącach podany przez Wykonawcę w Formularzu 
Ofertowym stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. Maksymalny punktowany przez Za-
mawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu dłuższego spo-
woduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 60-
miesięcznego.  Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji to 
36 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji równego 36 mie-
sięcy skutkować będzie uzyskaniem 0 punktów w ramach kryterium okres gwa-
rancji, natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 mie-
sięcy oferta zostanie odrzucona. 

4. Ocena ofert w zakresie kryterium termin płatności dokonana będzie według na-
stępujących zasad: 

                          Ptf or  

Pptf    =      ----------------     x   10%   x   100     

  Ptf max 

gdzie: 

Pptf    – ostateczna ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana  
      w kryterium Termin płatności; 

Ptf max –  najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ważnych 
                          i nie odrzuconych ofert; 

Ptf or     –  termin płatności oferty rozpatrywanej; 

Uwaga: 

W zakresie kryterium nr 4 dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie 
termin płatności liczony w dniach, podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofer-
towym stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.  Zamawiający informuje, że wymagany mi-
nimalny termin płatności wynosi 30 dni, natomiast maksymalny termin płatności 
wynosi 60 dni. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu płatności równego 30 dni 
skutkować będzie uzyskaniem 0 punktów w kryterium termin płatności, nato-
miast jeśli Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 30 dni oferta zosta-
nie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności 
dłuższego niż 60 dni do oceny ofert oraz w przypadku wyboru oferty do realizacji 
zamówienia zostanie przyjęty termin płatności wynoszący 60 dni. 
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5. Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę stanowić będzie sumę punk-
tów przyznanych w ramach wszystkich kryteriów. 
 
Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert na podstawie danych podanych 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. 
 
Wyniki wszystkich powyższych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień doty-
czących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, a co za tym idzie nie przewiduje wy-
boru najkorzystniejszej oferty z jej zastosowaniem. 
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie,  oczywiste omyłki rachun-
kowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamó-
wienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Za-
mawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny poda-
tek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepi-
sami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wska-
zując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiają-
cy spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonaw-
ców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen  lub kosztów wyż-
szych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco ni-
skie 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 zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 
kosztu. 
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśniania; 



 23 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktuali-
zowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w 
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udziele-
nie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszyst-
kim wymaganiom przedstawionym w  Prawie Zamówień Publicznych oraz w SIWZ 
i została wybrana  jako najkorzystniejsza na podstawie określonych kryteriów. 
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonaw-
cy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby alby miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, któ-
rzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację, 
2)   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funk-
cjonalności, 
4)   Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegającej odrzuceniu, ale nie zostali za-
proszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 
5)   dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6)   nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7)   unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 1, 5 i 
7. 
 
XVIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
  1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnio-
sek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wy-
kluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 
  2)   w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej 
dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 
  3)  w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż 
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożo-
na żadna oferta; 
  4)   cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawia-
jący może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
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  5)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie; 
  6)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcze-
śniej przewidzieć; 
  7)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą za-
warcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możli-
wość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 
  1)   ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkuren-
cyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 
  2)   zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 
  3)   zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
o cenę. 
Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 
w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiada-
mia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
  1)   ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 
  2)   złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżą-
cych po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające od-
rzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postę-
powaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczę-
ciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY. 
 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego  w toku postępowania oraz w przy-
padku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na pod-
stawie ustawy, uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej stosow-
nie do Działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.). 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

3) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
4) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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5) odrzucenia oferty odwołującego, 
6) opisu przedmiotu zamówienia, 
7) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały prze-
słane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszcze-
nia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było po-
wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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 jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi-
ło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy , na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych. 
  
XX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA PRZYSZŁEJ UMOWY. 
 
1. Terminy dot. zawarcia umowy 
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wybo-
rze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny spo-
sób. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o których mowa wyżej, jeżeli: 
1) złożono tylko jedną ofertę, 
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w 
art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub w następstwie jego wniesienia  
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 
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 pozo-
stałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
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Umowa z potencjalnym Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta zgodnie z wymaga-
niami Zamawiającego  zawartymi w SIWZ, na warunkach podanych w ofercie Wykonaw-
cy,  którego oferta zastała wybrana jako najkorzystniejsza. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zasady aneksowania umów. 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych przewiduje możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówienia 
publicznego w następujących przypadkach: 
a) następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonaw-

cy, 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, której Wykonawca zamierza 

powierzyć funkcję kierownika budowy, wskazanej w wykazie osób załączonym 
do oferty, wyłącznie na zasadach  i w trybie określonym w ustawie Prawo Bu-
dowlane, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wymogi określone dla tej funkcji na 
etapie składania ofert, 

c) zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać 
będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających tą zmianę. W takim 
przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro-
wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowot-
ne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

Zmiany określone w pkt. d) i e) mogą nastąpić wyłącznie  po złożeniu pisemnego wniosku 
Wykonawcy, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania 
przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. W takim przypadku 
zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepi-
sów wprowadzających te zmiany. 
Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby 
takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek. 

 

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie konieczność wniesienia przez Wykonawcę  w dniu 
podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wartości brutto oferty. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
a) 70% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady. 

 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 833 06 14, e-mail: szpi-
tal@sand.pl;  

 inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego jest Pan 
Krzysztof Sikorski, kontakt: adres e-mail: inspektor@sand.pl, tel. 695 550 552; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont 
sanitariatów na Oddziale Ortopedii, znak postępowania: PN/21/2018 prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udo-
stępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 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 je-
żeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

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

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

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

tyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobo-

wych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia prze-

twarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-
wych; 

− 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 oso-
bowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 

1. Przedmiary robót – zał. nr 1 do SIWZ, 
2. Projekty budowlano-wykonawcze – zał. nr 2 do SIWZ, 
3. Specyfikacja ogólna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót – zał. nr 3 do SIWZ, 
4. Formularz ofertowy – zał. nr 4, 
5. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wy-

kluczeniu z postępowania – zał. nr 5, 
6. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu – zał. nr 6, 
7. Druk „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej” – zał. nr 7, 
8. Wykaz robót budowlanych – zał. nr 8, 
9. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – zał. nr 9, 
10. Projekt umowy – zał. nr 10. 
 
 
          
         ZATWIERDZAM 


