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Busko-Zdrój, dn. 22.03.2013 r. 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

Ul. Sądowa 9 , 28 – 100 Busko-Zdrój.  

Godziny urzędowania od 700 do 1435. 

NIP    :  655-17-93-956   REGON 292448808 

Faks     :  41 356-71-15  Telefon:  41 356-71-16 

adres strony internetowej: http://spzpoz.busko.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego                  

w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia        

2004 r. Prawo zamówień publicznych, ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759                 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie 

przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości 
Ko łaczkowice. 

3.1 Postanowienia ogólne: 
Budynek przewidziany do przebudowy stanowi obiekt służby zdrowia  - wiejski 

Ośrodek Zdrowia - z częścią mieszkalną na kondygnacji I piętra, zespołem 

gabinetowo-zabiegowym na parterze oraz częścią gospodarczo-socjalną na 

kondygnacji piwnic. 

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane przy istniejącym budynku 

Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach na działce nr ewid. 1871/1, polegające na:  
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I. przebudowie budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach wraz              

z przebudową instalacji wod-kan, c.o i elektrycznej z dostosowaniem do 

obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych, 

II. budowie schodów zewnętrznych wraz z podestami oraz platformą do 

transportu osób niepełnosprawnych ruchowo, 

III. budowie zbiornika na gaz propan o pojemności do 7 m3 dla potrzeb 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.   

3.2  Zakres prac: 

      Zakres prac będzie obejmował: 

a)  Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
− demontaż istniejącego daszku nad schodami zewnętrznymi, 

− rozbiórka schodów zewnętrznych i płyty spocznikowej, 

− rozbiórka pochylni zewnętrznej, 

− demontaż elementów zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 

− rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych, 

− skucie tynku i odgrzybianie ścian piwnicy, 

− usuniecie warstw malarskich ze ścian, 

− demontaż elementów osprzętu elektrycznego (gniazda i przełączniki, oprawy 

oświetleniowe), 

− demontaż elementów instalacji sanitarnej wod-kan, c.o, 

− skucie okładzin ścian z płytek ceramicznych, 

− rozbiórka części ścian działowych, 

− wykonanie przekuć w ścianach z cegły ceramicznej z obsadzeniem nadproży  

stalowych. 

    b) Roboty budowlano-montażowe:  
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej części podziemnej 

budynku, 

− wykonanie pogłębień w części piwnic w celu zapewnienia odpowiedniej 

wysokości użytkowej pomieszczeń, 

− wykonanie ściany z fundamentem wzdłuż płyty spocznikowej przy wejściu do 

budynku, 

− wykonanie schodów zewnętrznych i żelbetowej płyty spocznikowej, 

− wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych, 
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− wykonanie nowych tynków w piwnicy, 

− wykonanie zabudowy wnęk i bruzd remontowych wraz z tynkowaniem 

ubytków zaprawą cementową, 

− wykonanie szpachlowań rys i pęknięć ścian szpachlą gipsową                               

z zazbrojeniem siatką z włókna szklanego, 

− budowa ścianek działowych bloczków PGS lub pustaków ceramicznych na  

zaprawie cementowej obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo-

wapiennym, 

− montaż wkładów kominowych, 

− wykonanie nowych prefabrykowanych kanałów wentylacyjnych, 

− gruntowanie ścian i sufitu, 

− gruntowanie podłoży pod posadzki, wykonanie wylewek wyrównujących, 

− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej wraz                        

z cokołem wys. 10 cm, 

− malowanie ścian farbami akrylowymi, 

− montaż stelaży typu GEBERIT pod miski ustępowe i pisuar oraz zabudowa 

płytami gipsowo-kartonowymi, 

− układanie ceramiki ściennej w pomieszczeniach sanitarnych                                    

i technologicznych do pełnej wysokości pomieszczeń, w pomieszczeniach 

gabinetowych przy umywalkach , zlewach, itp. fartuchy do wysokości 1,60 m 

i o szerokości elementu + 60 cm z każdej strony urządzenia , w części 

socjalnej fartuch 60 cm nad blatem roboczym, 

− montaż elementów armatury i urządzeń sanitarnych , 

− montaż ościeżnic regulowanych, 

− montaż skrzydeł drzwiowych, 

− wymiana stolarki okiennej 

− docieplenie dachu płytami styropianu gr 14 cm jednostronnie pokrytymi papą, 

− przebudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków 

bytowych do zbiornika na ścieki sanitarne, 

− przebudowa istniejącej instalacji wody, elektrycznej i telekomunikacyjnej, 

− przebudowa instalacji C.O na instalację zasilana gazem płynnym                                 

z projektowanej instalacji zbiornikowej.    

− wykonanie ciągów pieszo-jezdnych utwardzonych kostką brukową. 

− wykonanie ogrodzenia terenu działki nr 1871/1. 
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UWAGA! 
Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej i SIWZ należy 

posługiwać się parametrami technicznymi. 

Dopuszcza się użycie produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego 

przeznaczenia , spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy 

rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego                          

w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne 

jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu                     

i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne 

spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży szczegółowy opis 

oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego 

produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu 

pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu                          

i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 
Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań 

wskazanych w dokumentacji przez projektanta. 
3.3  Szczegółowy zakres robót określają: 

1. Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 1 
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 2  
3. Przedmiar robót – Załącznik Nr 3 
4. Wzór umowy – Załącznik Nr 9  

3.4  Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z uzyskanym: pozwoleniem na 

budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Nr 545/12, 

znak: AB.6740.1.545.2012 i zatwierdzoną dokumentacją projektową,                       

z zachowaniem warunków jej uzgodnienia. 

Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem warunków wynikających                 

z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie                 

z wymogami sztuki budowlanej. 

2. Rozliczenie budowy kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych                        

w ofercie do przetargu. 

3. Wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza Wykonawca. 
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4. Do Wykonawcy będzie należało urządzenie i zabezpieczenie na  jego koszt 

placu budowy, dostarczenie wody i energii do celów budowlanych, 

uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 

5. Wykonawca sporządzi w 3  egzemplarzach: dokumentację techniczną 

powykonawczą oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

6. Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji na wykonane roboty                          

i wbudowane materiały.  

 

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone 

zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 

Główny przedmiot: 45000000-7 – Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych       
                    obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie   
                    inżynierii lądowej i wodnej 
45210000- 2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych   
                    opieki zdrowotnej i społecznej , krematoriów i obiektów   
                    użyteczności publicznej 
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45333000-0 Instalacje gazowe 
45311000-6 Instalacje centralnego ogrzewania 
45310000- 3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45342000-6 wznoszenie ogrodzeń 

 
5.   Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w systemie generalnego 

wykonawstwa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (ograniczenia  lub  

rozszerzenia) zakresu przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania w trakcie realizacji zadania 



 7

(z odpowiednim wyprzedzeniem) kolejności wykonania poszczególnych 

etapów inwestycji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu 

harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót uwzględniającego 

termin rozpoczęcia i zakończenia zadania wraz z uwzględnieniem 

ewentualnych przestojów oraz podziału na poszczególne roboty - najpóźniej 

na pięć dni przed podpisaniem umowy. 

5. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót 

powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją oraz dokonać oględzin 

terenu objętego  inwestycją, by w razie stwierdzonych niejasności domagać 

się od Zamawiającego  pisemnych instrukcji i objaśnień.  

6. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z : 

Ø naturą i rodzajem gruntu, 

Ø wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, 

Ø elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji                      

i w jego sąsiedztwie, 

Ø sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania,  

Ø obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do 

bezpieczeństwa wokół terenu budowy, 

Ø warunkami ochrony środowiska.  

7. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych nie budzi wątpliwości. 

Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu 

oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie 

wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet 

gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.  

8. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu 

nieznajomości terenu budowy; brak możliwości dojazdu, poboru wody oraz 

podłączeń dla potrzeb zaplecza budowy itd. nie będą mogły stanowić 

wystarczającego powodu dla Wykonawcy aby nie rozpocząć robót                           

w wyznaczonym terminie. 

9. W przypadku sprzeczności pomiędzy dokumentami przyjmuje się, że 

Wykonawca wybrał spośród wszystkich możliwych, rozwiązanie najbardziej 
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kosztowne i w związku z tym może być ono od niego wymagane. 

10. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności 

niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia               

w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlanym, w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru  robót oraz niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia (SIWZ). 

11. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi 

być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami 

dopuszczenia do stosowania  i wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

12.  Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości                               

i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania 

umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego 

wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie 

wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań  Wykonawcy. 

13.  Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg 

dojazdowych), 

b) informowania w odpowiednich terminach dysponentów sieci                           

o zamierzonych robotach mających związek z w/w sieciami, 

c) zabezpieczenie robót pod względem bhp, 

d) wystąpienie w wymaganym terminie (zgodnie z załączonymi 

dokumentami) do dysponentów sieci z informacją/wnioskiem w sprawie 

prowadzenia robót. 

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów 

wg polskich norm, obowiązujących warunków technicznych oraz 

wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-

prawnych do projektu wraz z uzyskaniem do dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, dokumentów potwierdzających pozytywne 

odbiory (w tym przez UDT, MPGK, ZEORK). 

f) utrzymywania na terenie budowy należytego porządku oraz 

zabezpieczanie zgromadzonych materiałów, 

g) przy wykonywaniu robót wykończeniowych – konsultacji z Zamawiającym 

przy wyborze materiałów oraz kolorystyki wykończenia, 

h) po zakończeniu robót, a przed dniem odbioru robót przez 
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Zamawiającego  -  usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowych, zaplecza itp. oraz uporządkowania miejsc wykonywania 

prac objętych zamówieniem. W przypadku uchylania się Wykonawcy od 

utrzymywania porządku na placu  budowy mimo wezwań ze strony 

Zamawiającego, Zamawiający zatrudni inną firmę do prac porządkowych 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. W cenie zamówienia należy uwzględnić: 

a)  koszty badań laboratoryjnych i odbiorów  technicznych, 

b)  koszty własne, 

c) koszt pracy rusztowań, 

d)  koszty zabezpieczenia placu budowy, 

e)  koszty wynajmu i pracy sprzętu i mediów niezbędnych do  

funkcjonowania budowy, 

f) koszt wykonania tablic informacyjnych  

g)  koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym  

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

15. Wykonawca umieści przy wjeździe na teren budowy: 

Ø tablicę informacyjną budowy, 

Ø oznakowanie zakazujące wstępu na teren budowy osobom   

     nieupoważnionym. 

16. W.w. elementy oraz czynności Wykonawca uwzględni w cenie zamówienia.  

17. Do dnia odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu    

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanego obiektu 

budowlanego w 3 egz. przyjętą do zasobów geodezyjnych Starostwa 

Powiatowego, dokumentację powykonawczą w 2 egz. + 1 egz. rysunków ze 

zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zadania, kosztorys powykonawczy 

w  1 egz., karty gwarancji, atesty, aprobaty itp. na wbudowane materiały,                 

a także uporządkuje teren robót po  ich zakończeniu. 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

7. Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień  
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy                
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z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

9. Termin wykonania zamówienia oraz okres rękojmi 

 
9.1 Termin wykonania zamówienia  do 31 maja 2014 roku.                       

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót według kolejności 

przedstawionej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym 

załącznik do umowy. 

9.2   Miejsce wykonania zamówienia:  
działka nr 1871/1 w miejscowości Kołaczkowice,  28-100 Busko-Zdrój. 

9.3  Wymagany okres gwarancji:  
na wszystkie wykonane roboty budowlane, materiały i robociznę wynosi: 

36 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót budowlanych i podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego przez Zamawiającego.     
        Okres rękojmi – o 3 miesiące dłuższy od okresu gwarancji.                                                           

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu  

dokonywania oceny spełniania tych warunków 

10.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

10.1.1.  zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu                 

i warunków zamówienia ze wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ, 

10.1.2.  złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

10.2.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

10.2.1. złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków 

podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące: 

10.2.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania.  

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

 



 11

10.2.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże 

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie: co najmniej 3 zamówień odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem 

robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot zamówienia uważa 

się: wykonanie obiektów użyteczności publicznej lub ich rozbudowy 

wraz z wykonaniem kompletnych instalacji. 

Wartość każdego zrealizowanego  zamówienia winna wynosić, 
co najmniej 500 000 PLN brutto, z podaniem ich wartości, okresu               

i miejsca wykonania, daty odbioru oraz załączeniem referencji 

poświadczających należyte i rzetelne wykonanie robót, zgodnie                

z zasadami sztuki budowlanej oraz że roboty zostały prawidłowo 

wykonane i ukończone.  

10.2.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                        

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji                            

o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku 

udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: 

a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń należącym do właściwej izby samorządu  

zawodowego, 
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b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi specjalności elektroinstalacyjnej                       

w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych                               

i elektroenergetycznych, należącą do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Do oferty należy dołączyć uprawnienia budowlane i aktualne 

zaświadczenie o przynależności do  właściwej izby samorządu 

zawodowego ( ważne na dzień składania ofert ) jeżeli taki wymóg na 

tę osobę nakłada Prawo budowlane – oryginał lub kserokopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

10.2.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: 

opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 
800 000,00 PLN.       

10.2.2. nie podlegają wykluczeniu. 

10.2.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania              

o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 

wykonawca złoży: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie                             

z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art.24 ust.1pkt.2. 

10.2.2.2 Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej. 

10.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których 

mowa powyżej w pkt. 10.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione              

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
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  10.3.1 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 10.3. powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące dla (nie zalegania z 

uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne.) oraz 6 miesięcy (o nie otwarciu jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości) przed upływem terminu składania ofert  

10.3.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,               

o których mowa w pkt. 10.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,               

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis 

pkt. 10.3.1 stosuje się odpowiednio. 

10.3.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                          

z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

10.4    W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać 
wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,                 
w tym: 

10.4.1 w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania  postępowaniu                 

i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie 

w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia 

podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców                           

w sposób umożliwiający ich identyfikację.  
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10.4.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, 

warunki których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 

10.4.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania                     

o udzielenie zamówienia na podstawy  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego 

konsorcjanta oddzielnie. 

10.5.  Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na 
podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą 
spełnia-nie spełnia.  

10.6.  Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały 
wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN 
wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość odnosi 
się na dzień  składania ofert. 

11. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców                         

w przypadkach określonych w art. 24 ustawy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 

ustawy. 

12. Dodatkowe wymagania od Wykonawców 

12.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

12.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 4 do 

SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana 

przez podwykonawców ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Brak 

takiej informacji uznawany będzie, że wykonawca nie zamierza 

powierzać żadnych robót podwykonawcom. 

12.1.2. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem 

podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu 

oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec 

niego za wykonane roboty. 

12.1.3.  przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają 

przepisy art.  6471 kodeksu cywilnego. 
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12.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu 

zamówienia przez   podwykonawcę. 

12.3. Konsorcjum/spółki cywilne przed podpisaniem umowy musi przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą  wzajemną współpracę i zobowiązania 

jego członków. 

13.   Informacje dotyczące warunków składania ofert 

13.1.   Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą 

być użyte jedynie  w celu sporządzenia oferty. 

13.2.   Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi                       

w niniejszej specyfikacji. 

13.3.   Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem                             

i złożeniem oferty. 

14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia   spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu 
 

14.1. Oferta musi zawierać: 

x Oświadczenie  woli 

1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 4 do SIWZ.  

2. 

Kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiarów robót dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonany metoda szczegółową. Do 

oferty należy dołączyć wydruk uproszczony, a później do umowy na roboty – wydruk 

szczegółowy. 

3. Zaakceptowany, tj. podpisany na każdej stronie projekt umowy ( Załącznik Nr 9) 

4. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, 

o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - 

pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub 

w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

x 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy. 
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1. 
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 

22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 

2. 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – potwierdzający postawiony warunek w pkt. 

10.2.1.3. 

Do oferty należy dołączyć uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności 

do  właściwej izby samorządu zawodowego ( ważne na dzień składania ofert ) jeżeli taki 

wymóg na tę osobę nakłada Prawo budowlane – oryginał lub kserokopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. 

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem referencji poświadczających 

nalezyte i rzetelne wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz że roboty 

zostały prawidłowo wykonane i ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - 

potwierdzający postawiony warunek w pkt. 10.2.1.2.   

6. 

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia.  

x 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia                               
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

1. 
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

o których mowa  w  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

2 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4 

Aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2. 

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki 

podmiotowe i być zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia (pkt.10, SIWZ) 

 
14.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności 

określonej w pkt. 14.1.  

14.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość 

kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do formularza 

ofertowego – załącznik nr 4 do SIWZ. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty.  

14.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu 

oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą 

być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

14.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia 

o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej 

stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 

reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa 

dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału             

w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być 

złożone w formie oryginału. 



 19

14.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie 

wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy               

w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do 

złożenia takiego oświadczenia. 

14.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były 

sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został 

sporządzony   w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia 

jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcy. 

15.   Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów 

15.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

Zamawiający dopuszcza formę  faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty 

lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej 

dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. Numery  faksu prowadzącego postępowanie zostały podane            

w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa 

związane z uzupełnieniem w trybie art. 26 ust. 3 ustawy  składa się                     

w formie pisemnej. 

15.2 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma. 

15.3  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień  niezwłoczne,  jednak nie później niż  na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert  pod warunkiem że wniosek                

o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  
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         Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom 

postępowania bez wskazania  źródła zapytania oraz zamieszczona na 

stronie internetowej, na której  umieszczona jest SIWZ, tj.: 

http://spzpoz.busko.pl.  

15.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia    wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 15.3 lub dotyczy udzielonych  wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

15.5   Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

15.6   W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym 

czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść 

SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ                      

i zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której  umieszczona jest 

SIWZ- http://spzpoz.busko.pl.  

15.7    Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, na której  umieszczona jest SIWZ- 

http://spzpoz.busko.pl.  

16. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                     
z Wykonawcami 

16.1.  Uprawnioną osobą do porozumienia się z Wykonawcami jest                                    

p. Anita Kozioł, tel. 41 356 71 16 

16.2.  Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 07:00 do 
14:35 w siedzibie Zamawiającego. 

17.   Termin związania ofertą 

17.1  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania 

ofert.     
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    17.2    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

17.3  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 17.2 nie powoduje utraty  

wadium. 

 

18.  Wymagania dotyczące wadium 

18.1 Wadium – 15 000,00 PLN,  należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony                         

z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.  

18.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu,   

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach  bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 

25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, 

póz. 1537). 

Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie 
dokumentu w oryginale. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, 
termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na 
rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. 

18.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy  

Zamawiającego w KREDYT BANK Nr: 67150014581214500369300000               



 22

z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na przebudowę budynku Ośrodka 
Zdrowia w Kołaczkowicach” 

18.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

18.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,                       

z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

18.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

18.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium  

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

18.8   Zamawiający zatrzyma  wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

18.8.1. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

18.8.2. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

18.8.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 

nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

niezależnych od niego 

18.8.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia 

19.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym w wysokości 10% 

ceny brutto podanej w ofercie. 
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19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad                                  

i usterek w okresie gwarancyjnym musi być wniesione przed podpisaniem 

umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a)  pieniądzu, 

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

19.4.   W przypadku wyboru pieniężnej formy, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego              

w KREDYT BANK Nr 67150014581214500369300000. 
19.5.   W przypadku wyboru innej niż pieniężnej formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia 
Zamawiającemu projektu „Gwarancji  należytego wykonania kontraktu 
oraz usunięcia wad i usterek” – celem akceptacji, najpóźniej na 3 dni 
robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

19.6.   Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez 

zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19.7.  Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione                

w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi                 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

19.8.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.3. 
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Uwaga: 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

19.9.   Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym                             

w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po końcowym 

odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu 

ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, 
b) 30 % wartości zabezpieczenia w ciągu 14 dni po upływie okresu  

rękojmi. 

20.   Opis sposobu przygotowania ofert 

20.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności                     

w formie pisemnej.  

20.2. Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań 

Zamawiającego, określonych w SIWZ. 

20.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

20.4.   Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa budynku 
Ośrodka Zdrowia w miejscowości Ko łaczkowice.                       
Nie otwierać  przed 15.04.2013r.godz.10.10” 

20.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe 

otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie 

sesji otwarcia ofert. 
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21. Miejsce i termin składania ofert 

21.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Przychodnia Nr 1                   

w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9 , pok. 220, II piętro w terminie do dnia 
15.04.2013 r. do godziny 10.00. 

21.2. Oferta przesyłana, która (bez względu na przyczyny) nie dotarła                             

w wymaganym terminie do miejsca składania, po otrzymaniu jej przez 

zamawiającego będzie traktowana jako złożona po terminie. Konsekwencje 

złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca. 

21.3.  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust.2 PZP. 

21.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak 

składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) 

oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”.  

21.5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się                              

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich 

samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na 

zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności 

postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie 

będą odczytywane.  

21.6. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

22. Miejsce i termin otwarcia ofert 

22.1.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Sali  
Konferencyjnej, pokój 202   w dniu 15.04.2013 r. o godzinie 10.10. 
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

22.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.                           

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający 
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prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny 

wniosek. 

22.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca 

nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań 

określonych  w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad 

określonych w art. 26 ust 3. 

22.4. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin                      

i miejsce podpisania umowy. 

23.   Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi 

zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

23.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 

koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od 

towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową 

należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia czyli łącznie 

dane z analizy dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski 

wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.                  

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. 

23.2.   Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty 

związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków 

transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt 

nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania 

zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione 

przy wykonaniu zamówienia. Cenę należy podać na formularzu ofertowym 

– załącznik nr 4 do SIWZ. 

23.3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu 

do drugiego miejsca po   przecinku. Każdy z Wykonawców może 

zaproponować tylko jedną cenę. 
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23.4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja 

dokona oceny ofert na podstawie  kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 100% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca 

najniższą cenę) może uzyskać maksimum 100 pkt. 

23.5. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryt. Wzór 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 100 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 100 wskaźnik stały 

 
23.6. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

23.7.  Zgodnie z art.87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty 

oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając               

o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 

23.8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy                  

w stosunku,  do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

23.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych 

w art. 89 ust. 1 ustawy.  
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23.10. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena 

nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                             

w złożonych ofertach. 

23.11.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 

podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  

24. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

24.1.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:  

24.1.1. harmonogram rzeczowo – finansowy wykonywania robót 

uwzględniający termin rozpoczęcia i zakończenia zadania wraz                        

z uwzględnieniem ewentualnych przestojów oraz podziału na 

poszczególne roboty – najpóźniej na 5 dni przed podpisaniem umowy.  

Harmonogram rzeczowo finansowy musi być uzgodniony                                     

i akceptowany przez Zamawiającego. 

24.2.  W przypadku jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem 

umowy o realizację zamówienia, umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze 

zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne 

porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienie: 

24.2.1.  okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania 

umowy z Zamawiającym powiększony o okres rękojmi; 

24.2.2. ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym; 

24.2.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy  przez któregokolwiek 
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uczestnika do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi; 

24.2.4. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

24.2.5.  zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego 

24.2.6. w przypadku upadłości lub likwidacji pełnomocnika lub jednego                      

z uczestników, jego zobowiązania przejmuje inny uczestnik lub 

pełnomocnik. 

25. 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 

 Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 

26. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy                                

w następujących okolicznościach 

Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zmiany 

postanowień zawartej umowy. 

 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2.   Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku:  

a)   wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na 

skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowania inwestycji do realizacji, 

b) wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. 

konieczne warunki Umowy (termin, zakres, wartość Umowy). 
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3.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić                          

w przypadkach, gdy:  

a)    opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od 

Wykonawcy tj. siła wyższa (np.: klęska żywiołowa, niesprzyjające 

warunki atmosferyczne). Termin ten zostaje wówczas przedłużony                  

o czas trwania zaistniałych okoliczności – do czasu ustąpienia tych 

okoliczności; 

b)    wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne; 

c)   wystąpią na nieruchomości zdarzenia niemożliwe do przewidzenia 

wcześniej; 

d)    wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej 

dodatkowych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji 

zadania (np.: zmieniające pozwolenie na budowę);  

e)    wystąpią niezależne od Wykonawcy opóźnienia w dostawach materiałów 

budowlanych, których nie można uzyskać od innych producentów 

(dostawców.); 

4.   Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia różnic w  obmiarach w stosunku do przedmiarów robót. 

5.  Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić                             

w przypadku: 

a) rozliczenia wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, na 

podstawie wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym,                 

w oparciu o dokonany przez Inspektora nadzoru obmiar robót; 

b)  zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, na skutek okoliczności, 

których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji 

do realizacji; 

c)  wprowadzenia rozwiązań zamiennych niezbędnych z punktu widzenia 

realizacji całości zamówienie, których nie można było wcześniej 

przewidzieć (np. ukryte wady projektowe ujawnione na etapie realizacji 

inwestycji, rozbieżności w stosunku do założeń projektowych) polegające 
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np. na zamianie technologii wykonania danego elementu, jego 

parametrów, materiałów użytych do jego wykonania; 

d) urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym 

zmiany w podatku VAT. 

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku                      

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje 

prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na 

zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości 

mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  Na orzeczenie Izby 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
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