
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 214.000 euro na

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remontu 

i przebudowy budynków Szpitala w Opolu Lubelskim 

i Poniatowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.”

 [Znak sprawy: A.AT.381.6.2020]

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp.  z.o.o.

24-300 Opole Lubelskie 

ul. Przemysłowa 4a

Data: 22.05.2020r.

Załączniki:

1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie wstępne (wzór)
3) Wykaz usług
4) Wykaz osób
5) Wzór umowy, wraz z załącznikami
6) Oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
7) Opis przedmiotu zamówienia
8) Dokumentacja dodatkowa – nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia:
9) Klauzula RODO
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 Dokumentacja techniczna opracowana przez VIRIDI LUX Sp. z o.o. obejmująca zakres
ujęty do wniosku o dofinansowanie projektu p.n.  „Optymalizacja usług medycznych w
Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. w lokalizacji Poniatowa oraz
Opole Lubelskie”.

 Program Funkcjonalno- Użytkowy dla inwestycji Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w Opolu Lubelskim dla budynków Szpitala w Opolu Lubelskim oraz Poniatowej w ramach
projektu  nr  RPLU.13.01.00-06-0017/18  pn.  „Optymalizacja  usług  medycznych  w
Powiatowym Centrum Zdrowia  sp.  z  o.o.  w  lokalizacji  Poniatowa  i  Opole  Lubelskie”
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.

 Projekt  technologii  dla  Modernizacji  pomieszczeń  Centralnej  Sterylizacji  wraz  
z pomieszczeniami przyległymi celem montażu drugiego sterylizatora parowego.

 Projekt  technologii  dla  „Modernizacji  Bloku  Operacyjnego  poprzez  adaptacje
pomieszczeń na kolejna salę operacyjną”.

 Projekt  technologii  dla  „Modernizację  pomieszczeń  Sali  Intensywnego Nadzoru wraz  
z  pomieszczeniami  przyległymi  celem  utworzenia  Oddziału  Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa Powiatowe Centrum Zdrowia sp.  z.o.o.
Adres siedziby 24-300 Opole Lubelskie 

ul. Przemysłowa 4a
Telefon / faks 81 8272278
Adres strony internetowej
e-mail przetargi@pczol.pl
Osoba  upoważniona  do
kontaktów

Anna Wąsowska, Mirosław Ciszewski 

Nr REGON 431019069
Nr NIP 7171830083
Dni  i  godziny  pracy
Zamawiającego

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 214.000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowo – kosztorysowej
Remontu i przebudowy budynków szpitala w Opolu Lubelskim i Poniatowej.

2. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodami:

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71200000-0- Usługi architektoniczne i podobne
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
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3. Dokumentacja  projektowa  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  obejmuje  modernizację
części budynków Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia  w Opolu Lubelskim sp. z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 7 do SIWZ.

4. Dokumentację projektową objęta przedmiotem zamówienia należy sporządzić w dwóch
niezależnych, lecz kompatybilnych i uzupełniających się opracowaniach (Zadań):
1) dokumentacja projektowa objęta Zadaniem A powinna obejmować swoim zakresem

przedmiot Projektu p.n. „Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum
Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. w lokalizacji  Poniatowa oraz Opole Lubel-
skie”. Stan projektowany określony jest w dokumentacji technicznej i obejmuje swo-
im zakresem pomieszczenia przeznaczone do remontu ujęte w Projekcie p.n. „Opty-
malizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
Sp. z o.o. w lokalizacji Poniatowa oraz Opole Lubelskie”. Zakres ujęty w dokumenta-
cji projektowej dla Zadania A powinien odpowiadać wskaźnikom ujętym we wniosku
o dofinansowanie. Szczegóły rozdziału poszczególnych opracowań do ustalenia z
Zamawiającym.

2) dokumentacja projektowa objęta Zadaniem B powinna obejmować swoim zakresem
pozostały zakres przedmiotu zamówienia niebędący przedmiotem w/w Projektu a
wynikający z dokumentacji technicznej.

1. Zakresy, które powinna objąć dokumentacja w ramach Zadania A oraz Zadania B, okre-
śla zał. nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga odrębnej wyceny obu Zadań – A i B w
ofercie (Formularzu ofertowym). Szczegółowy podział zakresu poszczególnych opra-
cowań w ramach obu Zadań wskazanych w ust. 4 wymaga uzgodnienia z Zamawiają-
cym po podpisaniu umowy.

2. Ponadto Zamawiający zamieszcza (jako zał. nr 8 do SIWZ) dokumentację dodatkową z
zastrzeżeniem, że  nie stanowi ona części opisu przedmiotu zamówienia i w związku z
tym nie określa zakresu świadczenia ani praw i obowiązków wykonawcy, lecz ma cha-
rakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy do określenia charakteru i zakresu projekto-
wanych robót.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zakres podstawowy: opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej,  a  także

udział w charakterze biegłego w postępowaniu (postępowaniach) o udzielenie zamó-
wienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej doku-
mentacji projektowej;

2) prawo opcji (szczegółowo opisane w zał. nr 5 do umowy): sprawowanie nadzoru
autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawo budowlanego, nad realizacją ro-
bót budowlanych objętych wykonaną dokumentacją projektową.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z

późn. zm.), 
2) rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23   czerwca   2003   r.   w

sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

3) rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t. j.:  Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 
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4) rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r.  w  sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i  urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595), 

5) rozporządzeniem  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i
Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 

6) rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  (w   sprawie
określenia   metod    i   podstaw   sporządzania    kosztorysu    inwestorskiego,
obliczania   planowanych   kosztów   prac  projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004
r., Nr 130, poz. 1389), 

7) rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w   sprawie
warunków   technicznych,  jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.
j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi za-

łącznik nr 5 do SIWZ, jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej za-
warte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

6. Warunki płatności określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lo-

kalnej obszaru, który ma być objęty dokumentacją projektową. Wizję lokalną przewidzia-
no w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 730 do 1500 . Wizję lokal-
ną można odbyć o wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym (w sprawie wizji lokal-
nej należy się kontaktować z sekretariatem Zamawiającego).

8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podsta-
wie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących na-
stępujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jako że czynności objęte przed-
miotem zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  zamówienia  (zakres  podstawowy)  w
terminie 90 dni od podpisania umowy 

2. PRAWO OPCJI: W ramach prawa opcji określonego w rozdz. III ust. 7 pkt 2 SIWZ – na
żądanie  Zamawiającego  i  w okresie  wskazanym przez Zamawiającego,  nie  dłużej  w
okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wyklucze  -  
niu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia:  
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zamówienie które

a)  obejmowało  wykonanie  wielobranżowych  projektów  budowlanych  wraz  z
projektami  wykonawczymi,  w  zakresie  budowy  (tj.  wykonywania,  odbudowy,
rozbudowy lub nadbudowy) lub przebudowy lub remontu, pomieszczeń obiektu
budowlanego (obiektów budowlanych) na potrzeby opieki zdrowotnej, w tym w
zakresie instalacji gazów medycznych, o całkowitej powierzchni nie mniejszej
niż 1.000 m2,

- oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

UWAGA: 

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane, przez  obiekt budowlany, rozumie się: budynek,
budowlę bądź obiekt  małej  architektury,  wraz z  instalacjami  zapewniającymi  możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

2) zdolności  technicznej  lub  zawodowej  dotyczący  dysponowania  osobami  
zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  do  realizacji
przedmiotowego zamówienia  zostaną skierowane osoby spełniające  poszczególne
wymagania, które będą pełniły niżej wskazane funkcje:

l.p
.

Funkcja Ilość
osób

Wymagania co do osoby, której będzie
pełniła funkcję

1 2 3 4
1. Projektant w

specjalności
architektonicznej

(KIEROWNIK
PROJEKTU, ZESPOŁU)

1  posiada uprawnienia budowlane do projekto-
wania  w  specjalności  architektonicznej  bez
ograniczeń;

 posiada doświadczenie obejmujące wykona-
nie co najmniej jednego projektu budowlane-
go w zakresie budowy (tj. wykonywania, od-
budowy,  rozbudowy  lub  nadbudowy)  lub
przebudowy  lub  remontu,  pomieszczeń
obiektu  budowlanego  (obiektów  budowla-

nych) na  potrzeby  opieki  zdrowotnej, w
tym  w  zakresie  instalacji  gazów  medycz-
nych,  o całkowitej powierzchni nie mniejszej
niż 1.000 m2;

 posiada co najmniej 24-miesięczne doświad-
czenie  zawodowe  po  uzyskaniu  uprawnień
budowlanych, w projektowaniu w specjalno-
ści architektonicznej;
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2. Projektant w
specjalności

konstrukcyjno-
budowlanej

1  posiada uprawnienia budowlane do projekto-
wania  w specjalności  konstrukcyjno-budow-
lanej bez ograniczeń;

 posiada co najmniej 24-miesięczne doświad-
czenie  zawodowe  po  uzyskaniu  uprawnień
budowlanych w projektowaniu w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej;

3. Projektant w
specjalności

instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń

cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

1  posiada uprawnienia budowlane do projekto-
wania w specjalności  instalacyjnej w zakre-
sie  instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanali-
zacyjnych bez ograniczeń;

 posiada co najmniej 24-miesięczne doświad-
czenie  zawodowe  po  uzyskaniu  uprawnień
budowlanych, w projektowaniu w specjalno-
ści instalacyjnej w zakresie  instalacji i urzą-
dzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;

4. Projektant w
specjalności

instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń

elektrycznych i
elektroenergetycznych

1  posiada uprawnienia budowlane do projekto-
wania  w specjalności instalacyjnej w zakre-
sie  instalacji i urządzeń elektrycznych i elek-
troenergetycznych bez ograniczeń;

 posiada co najmniej 24-miesięczne doświad-
czenie  zawodowe  po  uzyskaniu  uprawnień
budowlanych,  w projektowaniu  w specjalno-
ści instalacyjnej w zakresie  instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA:
 ilekroć w SIWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, na-

leży przez to rozumieć  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu
przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia
wydane  obywatelom  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej  lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r.  o zasa-
dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2018r., poz. 2272, ze zm.);

 jeżeli wymiar wymaganego doświadczenia, które muszą posiadać osoby skierowane do realizacji
przedmiotowego zamówienia, został w powyższej tabeli określony w miesiącach, należy przez to ro-
zumieć pełne miesiące;

 Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji, o których mowa po-
wyżej w tabeli, jeżeli osoba ta będzie spełniała wymogi wskazane w powyżej tabeli dla każdej z
funkcji, które będzie pełnić.

W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodo-
wej:

Zamawiający nie określa szczegółowo w/w zakresu.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

           Zamawiający nie określa szczegółowo w/w zakresu.
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UWAGA:

Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych
w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na
dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w §8 uchwały Za-
rządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bie-
żących kursów walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2013r., poz. 18, z późń. zm.).

2. Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) wykonawców,  którzy nie  wykazali  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,

o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ;
2) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone

w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 PZP.
3. Zamawiający przewiduje także wykluczenie z udziału w postępowaniu wykonaw-

ców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art.
24 ust. 5 pkt 1, 2, 4   PZP  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

UWAGA:

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdz. V ust. 4 SIWZ
wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiające-

mu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w
szczególności  przedstawiając zobowiązanie  tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji  nie-
zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonaw-
cę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego pod-
miotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8
PZP;

 w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą  
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.

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

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy  są  zobowiązani  ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisem-
nej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy
dołączyć do oferty.

UWAGA:
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Zamawiający - na podstawie art. 24aa ust. 1 PZP - informuje, że w pierwszej kolejności
dokona oceny ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzyst-
niejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

W  zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszym  Rozdziale  SIWZ,  zastosowanie  mają  przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126, ze zm.).

A. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do

SIWZ, w celu  wstępnego  potwierdzenia,  że Wykonawca spełnia  warunki  udziału  
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu;

2) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
3) w celu dokonania oceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zakresie pozacenowego

kryterium  oceny  ofert  (pn.  „Doświadczenie  kierownika  projektu,  zespołu  [D]”)
wskazanego w Rozdz. XIII ust. 3 SIWZ, Wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z
ofertą Wykazu osób (wg zał.  nr 4 do SIWZ),  uzupełnionego co najmniej w zakresie
koniecznym  do  oceny,  czy  osoba  wskazana  w  Wykazie  spełnia  wymogi
Zamawiającego  określone  w Rozdz.  V  ust.  1  pkt  2  –  Tabela  ppkt  1  SIWZ    oraz  
posiada doświadczenie   oceniane w ramach kryterium pozacenowego (zgodnie z  
Rozdz.  XIII  ust.  3  SIWZ). Brak  złożenia  Wykazu  osób  zgodnie  ze  zdaniem
poprzedzającym  będzie  skutkował  przyznaniem  ofercie  0  pkt  w  ramach
kryterium pozacenowego: „Doświadczenie kierownika projektu, zespołu [D]”;

4) pełnomocnictwo  określające  zakres  umocowania  podpisane  przez  osoby
uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  (jeżeli  Wykonawcę  reprezentuje
pełnomocnik)  –  oryginał  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza;

5) pełnomocnictwo  do  reprezentowania  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  
o  udzielenie  zamówienia  (o  ile  dotyczy)  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za
zgodność z oryginałem przez notariusza.

2. Wykonawca w  sytuacji,  gdy  będzie  polegał  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  PZP,  zobowiązany  jest  udowodnić
Zamawiającemu,  że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze
zobowiązania  lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie  zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykony-
waniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w  odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi
lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

3. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  
Oświadczenie wskazane w ust. 1 pkt 1 składa każdy z tych Wykonawców. Dokumenty 
te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje dotyczące
tych podmiotów w Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia  podwykonawcom, w celu  wykazania  braku istnienia  wobec nich  podstaw
wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu,  zamieścił  informacje  dotyczące  tych
podwykonawców w Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

B. DOKUMENTY  SKŁADANE  PRZEZ  WYKONAWCĘ  NA  WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu zbadania, czy Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w  postępowaniu,  wezwie  tego  Wykonawcę  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  
nie  krótszym  niż  5  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia,  następujących  oświadczeń  
lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:

1) Wykaz  usług  wykonanych, w okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz  z podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te

usługi zostały wykonane należycie  sporządzony zgodnie z  załącznikiem nr 3 do
SIWZ.

UWAGA:

Dowodami, o których mowa w pkt. 1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  zostały  wykonane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie  jest  w stanie  uzyskać  tych dokumentów – inne
dokumenty.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami  sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż art. 26 ust. 2 PZP nie ma zastosowania do Wykazu osób o
którym mowa powyżej w pkt. 2) w zakresie, w jakim Wykonawca złożył Wykaz osób
wraz z ofertą zgodnie z Rozdz. VI cz. A ust. 1 pkt 3 SIWZ.

W związku z tym Wykonawca nie zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 2 PZP, do
złożenia Wykazu osób, o którym mowa powyżej pkt. 2) w zakresie, w jakim Wykonawca
złożył Wykaz osób wraz z ofertą zgodnie z Rozdz. VI cz. A ust. 1 pkt 3 SIWZ. W takim
wypadku Wykaz osób w zakresie,  w jakim został  złożony przez  Wykonawcę wraz  z
ofertą, posłuży Zamawiającemu do oceny, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w Rozdz.
V ust. 1 pkt 2 SIWZ.

Zamawiający  jednocześnie  informuje,  iż  przepisy  art.  26  ust.  3  i  4  PZP  mają
zastosowanie do Wykazu osób wyłącznie w zakresie, w jakim Wykaz ten obejmuje dane
i  informacje  konieczne  do  wykazania,  że  Wykonawca  spełnia  warunek  udziału  w
postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w Rozdz.
V ust. 1 pkt 2 SIWZ.

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. VI cz. B ust. 2
SIWZ,  na  potwierdzenie,  że  wobec  tych  podmiotów  nie  zachodzą  podstawy  do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

4) Dokumenty,  o których mowa powyżej  w Rozdz.  VI  cz.  B ust.  1,  składają  łącznie
wszyscy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  lub  też  
z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Oświadczenia i dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia  
z udziału w postępowaniu.

1) 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
PZP.

2) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI cz. B
ust. 2 pkt 1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli  w  kraju,  w  którym Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się
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dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 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.
Do  terminów  wystawienia  dokumentów  i  oświadczeń,  o  których  mowa  w  zdaniu
poprzedzającym, stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa powyżej w pkt. 2.

4) Dokumenty,  o  których  mowa  powyżej  w  Rozdz.  VI  cz.  B  ust.  2,  składa  każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

C. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY  DOTYCZĄCE  PRZYNALEŻNOŚCI
WYKONAWCY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 
do SIWZ.

2. W  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  Wykonawca  wraz  
ze  złożeniem  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  może  przedstawić  dowody,  
że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Dokumenty,  o  których  mowa  powyżej  w  Rozdz.  VI  cz.  C,  składa  z  osobna  każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty,  oraz  oświadczeń  wskazanych  w  Rozdz.  VI  cz.  A  SIWZ,  dla  których  złożenia
przewidziano formę pisemną, z zastrzeżeniem, że:

2.
1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielnie
zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji  polega  wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a ustawy  oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;

2) dokumenty,  o  których mowa w rozporządzeniu  w sprawie  rodzajów dokumentów,
jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielnie
zamówienia,  inne  niż  oświadczenia,  o  których  mowa  w  pkt.  1,  składane  są  w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3) poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,
podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
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4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie  powinny  być  składane  na  adres  siedziby  Zamawiającego,  z  kolei
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem faksu powinny być kierowane odpowiednio:
na adres poczty elektronicznej lub na numer faksu, wskazane w Rozdz. I SIWZ.

5. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz informacje  faksem (lub drogą elektroniczną),  każda ze stron na żądanie  drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 3 uważa
się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się
on zapoznać z ich treścią.

7. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem, że wniosek wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.  Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął  po upływie
terminu  składania  wniosku,  o którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim  lub  dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.

8. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.

9. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym
przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  oraz  zamieszcza  na  stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze  oświadczenie
Zamawiającego.

11. W uzasadnionych  przypadkach Zamawiający  może  przed upływem  terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.

12. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
13. Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,

Zamawiający  zamieszcza  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych.

14. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i
będzie  istotna,  w szczególności  dotyczy określenia  przedmiotu,  wielkości  lub  zakresu
zamówienia,  kryteriów  oceny  ofert,  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  sposobu
oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach.

15. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia
o zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,
Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  i  zamieści  informację  o  zmianach  na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

16. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum,
spółka cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika
Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie.

17. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
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18. Zamawiający informuje ponadto, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa  w  art.  15  ust.  1-3 RODO,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania:
1) dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
19. Zamawiający informuje również, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w  art. 18

ust.  1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego Wykonawcę więcej
niż  jednej  oferty,  spowoduje  odrzucenie  wszystkich  ofert  złożonych  przez  tego
Wykonawcę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści  niniejszej  SIWZ. Oferta musi zawierać wszystkie
dokumenty wskazane w Rozdz. VI.A ust. 1 SIWZ.

3. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę  uprawnioną  do  występowania  w  imieniu
Wykonawcy. 

4. Oferta  oraz  oświadczenia  wstępne  muszą  być  sporządzone  z  zachowaniem  formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny (zaleca się, aby treść oferty
została sporządzona w formie wydruku komputerowego).

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem
na język polski.  W razie wątpliwości  uznaje się,  iż  wersja  polskojęzyczna jest  wersją
wiążącą.

7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie,  nadpisanie,  przysłonięcie  korektorem,  etc.  musi  być  parafowane  przez
Wykonawcę.

8. Zaleca się, żeby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. Wymagania określone w
zdaniu poprzednim nie stanowią o treści oferty i brak ich spełnienia nie będzie skutkować
odrzuceniem  oferty;  wszystkie  negatywne  konsekwencje  mogące  wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9. Wykonawca  musi  wskazać  w  ofercie  (w  Oświadczeniu  wstępnym,  o  którym  mowa
w Rozdz. VI cz. A ust. 1 pkt 1 SIWZ) te części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom,  wraz  z  podaniem  firm  podwykonawców.  W  przypadku  braku
wskazania  przez  Wykonawcę  informacji  w  zakresie  określonym  w  zdaniu
poprzedzającym, Zamawiający oceni, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie
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w całości.
10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji,  Wykonawca  winien  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  zastrzec,  które
informacje nie mogą być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Zaleca  się,  aby  informacje  te  zostały  umieszczone
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie
mogą  stanowić  tajemnicy  przedsiębiorstwa  informacje  podawane  do  wiadomości
podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.  Zaleca  się,  aby  opakowanie  było
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Opakowanie winno być zaadresowane
do Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp.  z.o.o.
24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

oraz opisane:

 OFERTA – „„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remontu 
i przebudowy budynków  Szpitala w Opolu Lubelskim i Poniatowej”

Znak sprawy: A.AT.381.6.2020
nie otwierać przed dniem 01.06.2020r, godz. 12:15

12. Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
pod  rygorem  nieważności  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Oświadczenie  o
wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty, powinno być oznakowane tak jak oferta, a
opakowanie  winno  zawierać  dodatkowe  oznaczenie  wyrazem:  „ZMIANA  OFERTY”/
„WYCOFANIE OFERTY’’.

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zamawiający zaleca złożenie wraz z ofertą dokumentu określający zasady reprezentacji

oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli  nie wynikają one z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty).

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego: ul. Przemysłowa
4a, 24-300 Opole Lubelskie, sekretariat  (piętro 1), w terminie do dnia 01.06.2020 roku,
do godz. 12:00.

2. Kopertę należy oznaczyć zgodnie z treścią postanowień SIWZ.
3. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz

niezwłocznie zwraca ofertę.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole

Lubelskie, w dniu 01.06.2020 roku, o godz. 12:15.
6. Otwarcie ofert  jest  jawne.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej  sesji  otwarcia
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ofert.
Zamawiający ze względu na w zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego umożliwi
Wykonawcom  uczestniczenie  w  sesji  otwarcia  ofert  online  poprzez  zorganizowanie
transmisji z sesji otwarcia ofert za pośrednictwem  kanału w serwisie YOUTUBE , w ten
sposób  zrealizuje  rekomendację  UZP  oraz  w  sposób  wystarczający  i  spełni  wymogi
wynikające z art. 86     ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z informacja która podał 16 marca 2020  
r. Urząd Zamówień Publicznych .  Link do transmisji zostanie zamieszczony na stronie
Zamawiającego w dniu otwarcia ofert.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie UZP: „ brak możliwości fizycznej obecności 
zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, z jednoczesnym zapewnieniem transmisji on-line i co 
istotne − podaniem uprzedniej informacji o takiej transmisji, nie będzie naruszać przepisów ustawy 
Pzp”.

7. Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w
sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten
mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania  – z  tym,  że dzień,  w którym upływa termin  składania  ofert,  jest  dniem ich
otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy
otwarciu  ofert  z  jednoczesnym  zapewnieniem  transmisji  online  i  podaniu
uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp. 

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

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje do wiadomości:
1) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
2) informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofertach.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej

informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności

zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie.
2. Cenę oferty stanowi kwota brutto.
3. Ponieważ wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia

będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego przyjmuje się, że Wykonawca jest
w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też
sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszej SIWZ i że stosownie do nich wycenił
oferowany  przedmiot  zamówienia.  W  związku  z  powyższym,  podana  kwota  musi
obejmować również wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego
rodzaju.

4. Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  w  Formularzu
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ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ), w następujący sposób:
1) Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny netto i ceny brutto odrębnie dla

każdej pozycji tabeli wskazanej w pkt. 1 Formularza ofertowego;
2) Cena netto/brutto zamówienia w zakresie prawa opcji dla Zakresu A i Zakresu B nie

może  być  mniejsza  niż  3% nie  więcej  niż  10% ceny  netto/brutto  za  wykonanie
zakresu podstawowego zamówienia odpowiednio dla Zakresu A i Zakresu B. Oferty,
które nie będą spełniały wymogu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zostaną
odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

3) Ceną oferty jest suma wartości brutto poszczególnych pozycji w tabeli wskazanej w
pkt. 1 Formularza ofertowego.

8. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze.
9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z  przepisami  ustawy o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć z tymi przepisami. W
takim  przypadku  Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobligowany  poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi,  których dostawa /
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku.

10. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN.

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

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Opis kryterium Ranga

cena [C] 90%

Doświadczenie kierownika projektu, zespołu
[D]

10%

2. Obliczenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi wg wzoru:

cena najtańszej oferty

C =                                                                                             x   90%
cena oferty badanej

3. Sposób obliczenia liczby punktów za kryterium Doświadczenie kierownika projektu [D]

 kryterium zostanie ocenione wg poniższych zasad:

4) w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika projektu, zespołu” oceniane będzie
doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych w projektowaniu w
specjalności architektonicznej;

5) wartość  punktowa  za  kryterium  „Doświadczenie  kierownika  projektu,  zespołu”,
będzie  przyznawana  wyłącznie  na  podstawie  informacji  wskazanych  przez
Wykonawcę w złożonym wraz z ofertą Wykazie osób (zał. nr 4 do SIWZ), zgodnie
Rozdz. VI cz. A ust. 1 pkt 3 SIWZ;
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6) za każdy projekt budowlany wskazany poza warunek konieczny (SIWZ dział V ust. 1
pkt.2.)- w zakresie budowy (tj. wykonywania, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy)
lub  przebudowy  lub  remontu,  pomieszczeń  obiektu  budowlanego  (obiektów
budowlanych)  na  potrzeby  opieki  zdrowotnej,  w tym w zakresie  instalacji  gazów
medycznych, o całkowitej powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2 wykonany przez
osobę wskazaną do pełnienia funkcji  Projektanta w specjalności  architektonicznej
(KIEROWNIK PROJEKTU, ZESPOŁU) – oferta otrzyma 5 pkt, łącznie nie więcej niż
10 pkt.

Co oznacza że: wskazanie w zał. nr 4  jednego projektu w zakresie budowy (tj.
wykonywania, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy) lub przebudowy lub remontu,
pomieszczeń  obiektu  budowlanego  (obiektów  budowlanych)  na  potrzeby  opieki
zdrowotnej, w tym w zakresie instalacji gazów medycznych, o całkowitej powierzchni
nie  mniejszej  niż  1.000  m2  wykonywanego  przez  kierownika  projektu,  zespołu
skutkować będzie przyznaniem – 0 pkt w kryterium doświadczenie

Wskazanie  2  projektów w  zakresie  budowy  (tj.  wykonywania,  odbudowy,
rozbudowy  lub  nadbudowy)  lub  przebudowy  lub  remontu,  pomieszczeń  obiektu
budowlanego  (obiektów  budowlanych)  na  potrzeby  opieki  zdrowotnej,  w  tym  w
zakresie instalacji  gazów medycznych, o całkowitej  powierzchni  nie mniejszej  niż
1.000 m2 skutkować będzie przyznaniem – 5 pkt w kryterium doświadczenie

Wskazanie  3  projektów w  zakresie  budowy  (tj.  wykonywania,  odbudowy,
rozbudowy  lub  nadbudowy)  lub  przebudowy  lub  remontu,  pomieszczeń  obiektu
budowlanego  (obiektów  budowlanych)  na  potrzeby  opieki  zdrowotnej,  w  tym  w
zakresie instalacji  gazów medycznych, o całkowitej  powierzchni  nie mniejszej  niż
1.000 m2 skutkować będzie przyznaniem – 10 pkt w kryterium doświadczenie

Nie złożenie zał. Nr 4  wraz z ofertą będzie skutkować przyznaniem ofercie 0 pkt
w  ramach  kryterium  pozacenowego:  „Doświadczenie  kierownika  projektu,
zespołu [D]”;
Zaoferowanie  w  zał.  Nr  4  większej  niż  3  liczby  projektów  spełniających  wymogi
zamawiającego  wykonanych  przez  kierownika  projektu  skutkować  będzie
przyznaniem maksymalnej liczby punktów w kryterium doświadczenie tj. -10 pkt 

4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie  jest  to  ilość  punktów otrzymana łącznie  za
kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

5. Na podstawie art. 87 ust. 2 PZP, Zamawiający poprawia w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych  poprawek,  w  szczególności  jeżeli  obliczona  w Formularzu  ofertowym
wartość brutto (cena oferty) nie odpowiada sumie cen brutto poszczególnych pozycji
tabeli  wskazanej  w  pkt.  1  Formularza  ofertowego,  przyjmuje  się,  że  prawidłowo
podano cenę brutto każdej pozycji;
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3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją,  niepowodujące
istotnych  zmian  w  treści  oferty,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

POUCZENIE:
Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ma
prawo  w  terminie  3  dni  liczonych  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  nie  wyrazić  zgody  na
poprawienie omyłki.

UWAGA:
Milczenie  Wykonawcy  co  do  tej  kwestii  będzie  traktowane  jako  zgoda  na  poprawienie
omyłek.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych;
2) spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ;
3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w SIWZ kryteria oceny

ofert.

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

1. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  zobowiązany  będzie  do  podpisania
umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.

2. Umowa zostanie  zawarta  w formie  pisemnej  pod rygorem nieważności.  Mają  do niej
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. Jest
jawna i  podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.

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

4. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  niniejszego
zamówienia,  których  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  Wykonawcy
zobowiązani  będą  zawrzeć  umowę  regulującą  współpracę  tych  Wykonawców  i
przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, o której mowa w ust. 1.

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 PZP, w terminie określonym na podstawie art. 94 PZP.

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

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek:
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1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) przekazania  Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii

uprawnień  osób,  które  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  będą  sprawowały
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz poświadczone za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Izby
Budowlanej.

9. Przed  zawarciem  umowy  osoby  reprezentujące  Wykonawcę  winny  okazać
Zamawiającemu:
1) ważny dokument tożsamości,
2) dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie

wynika z dokumentów załączonych do oferty.

XV. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY: 

1. Wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  najpóźniej  do  dnia  zawarcia  umowy  wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.  6b ust.  5 pkt  2

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

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu,  Wykonawca powinien dokonać
przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr rachunku bankowego: 35 8735 0007 0008 8981 2000 0070

z dopiskiem:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej Remontu 

i przebudowy budynków Szpitala w Opolu Lubelskim 
i Poniatowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.”

przy czym w terminie podpisania umowy (tj. na chwilę jej zawarcia), środki pieniężne
muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

4. W  przypadku  składania  przez  Wykonawcę  zabezpieczenia  w  formie  gwarancji,
gwarancja  powinna  być  sporządzona  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  winna
zawierać następujące elementy:

1) nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji  (Zamawiającego),
gwaranta  (banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej  udzielających  gwarancji)  oraz
wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę
zamówienia;
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2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) bezwarunkowe i nieodwołane zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia żądania, w związku z tym, że Wykonawca, z którym podpisano umowę nie
wykonał jej lub wykonał ją nienależycie.

5. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  powinno  być  wniesione  w  walucie
polskiej (PLN).

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

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

1. Wykonawcom,  a  także innym podmiotom,  jeżeli  mają  lub  miały  interes  w uzyskaniu
danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180
ust. 2 pkt 2-6 PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  w
postaci  papierowej  albo  w  postaci  elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do
wniesienia odwołania w taki  sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

4. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni
od  dnia,  w  którym powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  i  uczestnikom  postępowania
odwoławczego  przysługuje  skarga  do  sądu.  Kwestie  dotyczące  skargi  do  sądu  są
uregulowane w art. 198a – 198g PZP. 

8. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI PZP.
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