
 

 

Znak sprawy  SZOZ/ZP-2/449/2017   

Tablica ogłoszeń 

 

Ogłoszenie nr 508781-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.  

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej: Przebudowa i termomodernizacja istniejącej 

zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie wraz z przebudową 

instalacji wewnętrznych (w, ks, ee, c.o., gaz, hydranty, wentylacja), realizacja wewnętrznej 

drogi dojazdowej z placem manewrowym - etap II realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
„Przebudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Niemodlinie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (w, ks, ee, c.o., gaz, 

hydranty, wentylacja), realizacja wewnętrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym” - 

etap II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

0%  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 
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wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer 

identyfikacyjny 53220380800000, ul. ul. Zamkowa  4 , 49100   Niemodlin, woj. opolskie, 

państwo Polska, tel. 77 403 34 15, e-mail info@zol.niemodlin.pl, faks 77 403 34 15.  

Adres strony internetowej (URL): http://zol.niemodlin.pl/  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http://zol.niemodlin.pl/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://zol.niemodlin.pl/  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

w formie pismnej  

Adres:  

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i termomodernizacja 

istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie wraz z 

przebudową instalacji wewnętrznych (w, ks, ee, c.o., gaz, hydranty, wentylacja), realizacja 

wewnętrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym - etap II realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Numer referencyjny: Znak sprawy SZOZ/ZP-2/449/2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
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usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Nazwa zmówienia: 

„Przebudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Niemodlinie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (w, ks, ee, c.o., gaz, 

hydranty, wentylacja), realizacja wewnętrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym” - 

etap II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

załącznikach do SIWZ pn.: dokumentacja projektowa oraz STWiOR (Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 3.3 Wykonawca zobowiązany jest 

przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. 3.4 UWAGA! Wymagane jest uwzględnienie w procesie wykonania 

przedmiotowego zamówienia realizację robót w czynnym obiekcie, ze względu na brak 

możliwości przeniesienia pacjentów ZOL do innych budynków. 3.5 I etap inwestycji– 

rozbiórka budynku gospodarczego został wykonany w 2016r. – i tym samym wszelkie zapisy 

znajdujące się dokumentacji projektowej lub STWiOR dotyczące tego zakresu nie obowiązują 

w niniejszym postępowaniu. 3.6 Inwestycja posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na 

budowę.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45331100-7 

45332200-5 

45332300-6 

45331210-1 

45331100-7 

45333000-0 

45330000-9 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 3880781,36  

Waluta:  

PN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
  lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
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II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym 

zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący 

się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

posiadający: 5.2.2.1 środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości 

co najmniej 4.700.000,00 zł. oraz 5.2.2.2 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę do 

najmniej 4.700.000,00 zł.  

Informacje dodatkowe W sytuacji składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o 

udzielenie zamówienia, a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach 

podmiotu trzeciego, ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie 

odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający 

doświadczenie i potencjał osobowy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

polegające na: 5.2.3.1 posiadaniu doświadczenia w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej tj.: jednego kontraktu rozumianego 

jako jednej umowy polegającej na przebudowie obiektu/obiektów w zakresie prac 

budowlanych i instalacyjnych o wartości tej roboty budowlanej tj.: jednego kontraktu 

rozumianego jako jednej umowy na co najmniej 3.800.000,00 zł netto. a) W sytuacji 

składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, a także w 

sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego Zamawiający uzna, 

że Wykonawca spełnia warunek określony w niniejszym podpunkcie tylko w sytuacji, gdy co 

najmniej jeden z podmiot wykaże doświadczenie opisane w pkt. 5.2.3.1. b) W przypadku, gdy 

wartość roboty budowlanej = kontraktu = umowy jest określona w walucie innej niż w 

złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie 

średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów 

Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia tych robót. 5.2.3.2 dysponowane 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót),   

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe: - Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z 

ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. - w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub 
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odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). - Wymagany okres 

doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert. - W sytuacji składania 

ofert przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, a także w sytuacji, 

gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego ocena spełnienia warunku, o 

którym mowa w niniejszym punkcie odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
6.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

dokumentów: 6.4.1 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu składa 

się na wezwanie Zamawiającego; 6.4.2 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
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przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu składa się na wezwanie Zamawiającego; 6.4.3 odpis z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa się na wezwanie 

Zamawiającego; 6.4.4 oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i 

opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

składa się na wezwanie Zamawiającego. 6.5 Wykonawca, terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór stanowi załącznik nr 8. do SIWZ). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, udziału w postępowaniu określonych w pkt. 

5 SIWZ Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest załączyć: 

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiącego wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i. 24 ust. 5 

pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SIWZ i składa się go wraz z ofertą; 

6.1.2 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty– wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ i składa się na wezwanie 

Zamawiającego; 6.1.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi zał. nr 5 do 

SIWZ i składa się na wezwanie Zamawiającego; 6.1.4 informacji banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu składa się na wezwanie Zamawiającego. 6.1.5 dokumentów potwierdzających, 



 

8 

 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego w punkcie 5.2.2.2 SIWZ składa się na wezwanie Zamawiającego. 6.2 Jeżeli 

wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie w 

jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa pkt. 6.1.1 składanym wraz z ofertą oraz 

w załączniku nr 3 do SIWZ składanym na wezwanie Zamawiającego.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
nie dotyczy  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
6.6 Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6.6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których 

mowa w pkt od 6.4.1. do 6.4.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega 

z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 6.6.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.1., zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 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 Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6.6.3 W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.6.4. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.7 

Dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej: 6.7.1 W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

rozdziale 6 SIWZ., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.7.2 Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
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Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa 

w pkt. 6.6. 6.8 Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 

6.8.1 wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru –zał. nr 1 do SIWZ), 6.8.2 

pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 6.8.3 oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ (należy dostarczyć wraz z ofertą), 6.8.4 dowód 

wniesienia wadium, 6.8.4 w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza dokumenty i oświadczenia - wyszczególnione, o których mowa w pkt 6 

SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

8.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 

100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 8.2 Wadium wnosi się przed upływem 

terminu do składania ofert. 8.3 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) 

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy oszczędnościowo-kredytowej jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 8.4 Gdy 

wadium wnoszone będzie w pieniądzu, wpłaca się je na rachunek bankowy Zamawiającego w 

Banku Spółdzielczym w Namysłowie O/Niemodlin Nr 75 8890 1079 0011 8112 2006 0001 z 

podaniem tytułu: Wadium do postępowania: „Przebudowa i termomodernizacja istniejącej 

zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie …..”, Znak sprawy 

SZOZ/ZP-2/449/2017 8.5 Przy wadium wpłacanym w formie przelewu – polecenie przelewu 

musi być dokonane przez Wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania 

ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego. 8.6 Wadium wnoszone w formie 

innej niż pieniądz, należy złożyć w oryginale razem z ofertą w kopercie i musi obejmować 

cały okres związania ofertą, zgodnie z SIWZ. Kopię dokument potwierdzającego wniesienie 

wadium należy dołączyć do oferty.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  



 

10 

 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
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elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Termin realizacji zamówienia  40 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
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Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

licytacja wieloetapowa  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: Nie  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

15.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 10 % ceny ofertowej 

(brutto). 15.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach wymienionych w art. 148 

ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 15.3 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 15.6 Oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 

dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 15.7 Zabezpieczenie wnoszone w 

pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy 
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Zamawiającego w banku Banku Spółdzielczym w Namysłowie O/Niemodlin Nr 75 8890 

1079 0011 8112 2006 0001, z podaniem tytułu: Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nr SZOZ/ZP-2/449/2017 postępowania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja 

istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie...” 15.8 W 

przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 15.9 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w 

pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy. 15.10 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 15.11 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 15.12 Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% 

zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 15.13 Kwotę stanowiącą 30% wysokości 

zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Kwota, 

o której mowa zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 15.14 W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania mowy będzie miało 

inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy 

dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 

zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu 

przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokołu 

odbioru końcowego). 15.15 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, zapisy takiej gwarancji muszą przewidywać bezwarunkowy 

obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot stanowiących zaspokojenie roszczeń z 

tytułu poniesionych ewentualnych strat lub wystąpienia wad i usterek. Oprócz stosownego 

ograniczenia kwotowego dopuszcza się jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj. zapisy, 

które nie pozwalają merytorycznie kwestionować zasadności zgłoszonych roszczeń 

Zamawiającego lub nie nakazują ich szczegółowego wykazania przez Zamawiającego). 15.16 

Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu 

polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać, jako sąd właściwy sąd 

miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 15.17 W 

przypadku zmiany terminów realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest aktualizować 

okres ważności zabezpieczenia i zapewnić jego ciągłość przed wygaśnięciem poprzedniego 

zabezpieczenia, w szczególności w przypadku przedłużenia wykonania przedmiotu umowy, a 

także w innych przypadkach wskazanych w umowie. 15.18 Wykonawca ma obowiązek 

uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść gwarancji lub poręczenia, co dotyczy także 

gwarancji i poręczeń przedkładanych jako aktualizacja.  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z § 13 wzoru umowy tj.: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień 

postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w 
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następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron 

umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) 

Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem 

art. 144 ustawy Pzp. 2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, 

które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) wystąpienia siły wyższej; 3) 

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten może ulec zmianie na okres nie 

dłuższy jednak niż o czas trwania nw. okoliczności) w przypadku: a) wystąpienie 

wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć 

w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów 

zakończenia robót, b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy; c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych 

czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią 

opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi 

brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy g) konieczności prowadzenia prac archeologicznych 

uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy 

organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, h) wystąpienia warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy i) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył 

wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji 

przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania 

przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia 

wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum; 4) 

zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający; jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany 

kierownika budowy, kierownika robót; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w 

SIWZ dla danej funkcji oraz potwierdzać kryteria oceny oferty, za które Wykonawca 

otrzymał punkty; 6) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej 

sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg 

obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie 

realizacji, a Wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć 

wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę; 7) zmian 

przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 8) zmiany technologii oraz 

materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania robót 
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przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca 

przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki 

wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; zmiany, te nie mogą 

powodować do zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 9) wystąpienia robót 

zamiennych lub zaniechanych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego; 10) 

obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane 

zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 11) zachodzi co 

najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp; 12) 

wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy; 13) stosownie do treści 

art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę, w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 3. Za okoliczności niezależne od stron umowy, o 

których mowa w ust 2 pkt 3 ppkt a) niniejszego paragrafu, rozumie się zdarzenia, których 

strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą 

przeciwdziałać, w tym: 1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie 

temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych 

prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na 

technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych 

zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, 

a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi 

konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo 

przyjętej technologii realizacji obiektu; 3) działania osób trzecich lub instytucji 

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron; 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogą 

nastąpić w przypadku: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2) gdy zmiana tych 

osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) 

na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie wykonuj ą należycie swoich 

obowiązków. 5. W przypadku zmiany o których mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy 

zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 

2 pkt 8 i pkt 9 niniejszego paragrafu muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy 

Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; 

podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. 7. W sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. a niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie niniejszej 
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umowy. Zamawiający oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost 

kosztów realizacji niniejszej umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony 

przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy 

czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie 

wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji 

niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną 

po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość 

wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 8. W sytuacji wystąpienia okoliczności 

wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. b niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony w 

terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć Zamawiającemu 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, 

iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Zamawiający oceni czy Wykonawca wykazał 

rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych 

dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia umownego brutto. 9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 

2 pkt 13 lit. c niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od 

wprowadzenia zmian złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. ust. 2 pkt 13 lit. c niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w ust. 2 pkt 13 lit. c niniejszego paragrafu. Zamawiający oceni czy Wykonawca 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na 

wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie do¬starczonych dokumentów i obliczeń Strony 

przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto. 10. 

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 13 

lit. a, b i c obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 11. Obowiązek wykazania 

wpływu zmian, o których mowa powyżej niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiającego. 12. Zmiany mogą być 

zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1) 
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opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany*, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na 

termin zakończenia umowy; *uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu 

dokonania zmiany dla Zamawiającego np. w zakresie terminu i/lub kosztów (budowy lub 

eksploatacji) i/lub poprawy parametrów technicznych sprawnościowych oraz opis skutków 

zmian. 13. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 14. Nie stanowi zmiany 

umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego); 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia 

stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-06-07 , godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> POLSKI  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez 

osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej: roboty budowlane w 

zakresie konstrukcyjnym. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty 

budowlane w zakresie konstrukcyjnym będą w okresie wykonywania robot budowlanych 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1616 z poźn. zm.). 3. Obowiązek określony w 

ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 4. Szczegółowe uregulowanie kwestii: sposobu 

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnień 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 



 

18 

 

w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 365 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

terenu budowy. Planowany termin przekazania terenu budowy wrzesień/październik 2017 r. 

pod warunkiem przyznania Zamawiającemu dotacji ze środków UE.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


