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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro 

na wykonanie Inwestycji np .: 

„Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w 

Opolu Lubelskim - (ETAP I)” 

zadanie podzielone jest na dwie części  
część I – ZOL w Opolu Lubelskim 

cześć II – szpital w Poniatowej 
 

w ramach Projektu np .:  "OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W POWIATOWYM 

CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA 

ORAZ OPOLE LUBELSKIE" 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, 

Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa 

 

 [Znak sprawy: A.AT.381.8 .2020 ] 

 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. 

24-300 Opole Lubelskie  

Ul. Przemysłowa 4a 

Tel/fax 81 8272278   e-mail: przetargi@pczol.pl 

NIP: 7171830083 , Regon 431019069  

 

 

Data: 23.12.2020r. 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Oświadczenie wstępne (wzór) 
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3) Wykaz robót budowlanych 

4) Wykaz osób 

5) Wzór umowy, wraz z załącznikami 

6) Oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP 

7) Zbiorcze zestawienie kosztów 

8) Dokumentacja techniczna (w tym dokumentacja projektowa) 

9) Dokumentacja dodatkowa – nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia (wyłącznie 

pomocniczo): 

− przedmiary robót;
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 DEFINICJE – ilekroć w SIWZ użyto określenia:  

1) dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 

2) dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną przez 

Projektanta na podstawie Rozporządzenia 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) wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, określoną w Prawie budowlanym; 

3) dokumentacja techniczna – należy przez to rozumieć dokumentację opisującą Inwestycję,  

w tym w zakresie parametrów technicznych i użytkowych  

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – należy przez to rozumieć podmiot wybrany w drodze 

odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który świadczy usługi inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym; 

5) Inwestor – należy przez to rozumieć Zamawiającego; 

6) Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.); 

7) projekt budowlany – należy przez to rozumieć dokumentację techniczną obejmującą zestaw 

dokumentów, opisów, zestawień i rysunków, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w okresie wykonywania dokumentacji projektowej; 

8) ustawa PZP, PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.); 

9) zakończenie Inwestycji – należy przez to rozumieć ukończenie przez Wykonawcę całkowicie  

i pod każdym względem wszystkich robót i prac objętych przedmiotem Umowy oraz dokonanie 

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń i uzgodnień oraz uzyskanie przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wszelkich ostatecznych i 

bezwarunkowych decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia Inwestycji  

do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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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 https://www.pczol.pl/ 

e-mail przetargi@pczol.pl  

Osoba upoważniona do 

kontaktów 

Marta Sola  

Kierownik działu administracyjno-technicznego 

tel.: 81 8273411 

e-mail: marta.sola@pczol.pl  

w sprawach procedury 

Anna Wąsowska  

e-mail: przetargi@pczol.pl 

Nr REGON 421019069 

Nr NIP 717830083 

Dni i godziny pracy 

Zamawiającego 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 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 5.548.000 euro. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Inwestycji pn. „Remont i Przebudowa 
budynków  Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim - (ETAP 
I)” 

1. Miejsce realizacji Inwestycji: szpital w Poniatowej - dla części II, ZOL w Szpitalu w Opolu 

Lubelskim dla części I  

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

45000000-7 Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

44112410-5 Konstrukcje dachowe 

45440000-3 Roboty malarskie wykończeniowe, pozostałe 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

mailto:przetargi@pczol.pl
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331210-1 Instalacja wentylacji 

45331100-7 Instalacje c.o. 

45332300-6 instalacje kanalizacyjne  

45332200-5 instalacje wodociągowe 

45331210-1 - Instalowanie wentylacji 

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

24111500-0 - Gazy medyczne. 

3. Inwestycja obejmuje w szczególności: 

 

Część I - OPOLE LUBELSKIE 
PLANOWANA INWESTYCJA WYMAGA ROBÓT: 

- budowalnych  

- sanitarnych (wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, 

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych, elektrycznych [niskich i silnych 

prądów], drogowych 

- związanych z dostosowaniem przeciwpożarowym (oddymianie klatki schodowej, system 

napowietrzania poprzez fasadę z siłownikami, systemy drzwiowe przeciwpożarowe)  

 

Powierzchnia zabudowy 609,3 m2  

 Powierzchnia użytkowa (wg PN-ISO 9836: 1997) 2457,35 m2  

- remont dotyczy powierzchni użytkowej parteru 434,8 m2  

 Szerokość budynku 14,94 m  

 Długość budynku 51,91 m  

 Wysokość (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, znajdującym 

się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do górnej powierzchni stropu, łącznie z grubością 

izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej nad najwyższą kondygnacją użytkową, na której 

znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi)  

5,16 m  

 Kubatura brutto 2 671,3 m3  

  

 

Powyższe parametry nie uległy zmianie względem tkanki istniejącej (poza pow. użytkową) ze 

względu na brak ingerencji w bryłę budynku. 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynku Powiatowego Centrum Zdrow ia 

sp.z o.o.  zlokalizowanego w Opolu Lubelskim przy ul. Szpitalnej 9, rozbudowa schodów 
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zewnętrznych, przebudowa i rozbudowa instalacji: wod.-kan., c.o., elektrycznych, budowa 

instalacji gazów medycznych, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, przebudowa dróg 

wewnętrznych (przewidziana w odrębnym  postępowania )w ramach zadania „Optymalizacja 

usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. w lokalizacji 

Poniatowa oraz Opole Lubelskie” 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:  

Zmiany projektowane na zewnątrz budynku obejmują:  

- montaż centrali wentylacyjnej na wiatrołapie części dobudowanej  

- montaż rozprężalni tlenu wraz z obudową na elewacji części dobudowanej od strony 

północnej  

- rozbudowa, dobetonowanie schodów zewnętrznych przy historycznej części celem 

uzyskania symetrii  

- wyjście przewodów wentylacji i kanalizacji na połacie dachowe.  

Zmiany projektowane wewnątrz budynku:  

- wyburzenia istniejących ścian działowych,  

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,  

- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych,  

- wykucia nowych otworów w ścianach i stropach,  

- demontaż istniejących sufitów podwieszanych,  

- demontaż istniejącej białej armatury,  

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,  

- demontaż nadproży (konieczne miejsca),  

- rozbiórka wewnętrznych schodów prowadzących na poddasze  

- osadzenie nowych nadproży,  

- skucie istniejących okładzin ściennych i warstw podłogowych  

- wykonanie nowych warstw posadzkowych (nowa podłoga na gruncie)  

- wykonanie iniekcji ścian fundamentowych (poziome odcięcie) 

- wykonanie nowych ścianek działowych stanowiących nowy układ funkcjonalny,  

- wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branżowymi,  

- montaż sufitów podwieszanych,  

- wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych  

- montaż białej armatury,  

- wykonanie wnęk pod wycieraczki oraz ich montaż,  

- wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz inny osprzęt instalacji,  

- montaż tablic informacyjnych na korytarzach oraz drzwiach,  

- montaż zabudowy meblowej,  

- montaż parawanów w salach łóżkowych,  

- montaż rolet wewnętrznych. 

 

Zakres projektowanych zmian pod względem funkcjonalnym, technologicznym i 

instalacyjnym.  

Obszar planowanej przebudowy obejmuje cały budynek. Pomieszczenia budynku nie ulegną 

zmianie sposobu użytkowania. Zachowano funkcjonujące główne wejście do obiektu 

prowadzące od dziedzińca. Nie przywrócono funkcji historycznemu wejściu ze względu na 

konieczność pokonania różnicy poziomów pomiędzy terenem, a poziomem parteru, pełni ono 

jedynie funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Zlikwidowano schody prowadzące na nie użytkowe 

poddasze, zastępując je wyłazem strychowym.  
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Przebudowa budynku ma na celu usprawnienie funkcjonowania szpitala, dostosowanie 

pomieszczeń do aktualnych przepisów budowlanych, obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych.  

Główne wejście (zlokalizowane od strony dziedzińca, na środku elewacji dobudowy) do 

obiektu wprowadza użytkownika w strefę komunikacji ogólnodostępnej, z której 

zaprojektowano bezpośredni dostęp do izby przyjęć, szatni personelu, pom. cateringu, pom. 

biurowego oraz Sali pobytu dziennego i gabinetu terapii zajęciowej. Blisko tej strefy znajduje 

się drugie wejście do części dobudowanej obiektu, które prowadzi do wiatrołapu, z którego 

dostępne jest pomieszczenie pro morte. Powyższą strefę wydzielają drzwi znajdujące się na 

korytarzu, za nimi znajduje się już strefa oddziału łóżkowego, która obejmuje sale łóżkowe, 

pomieszczenia personelu oraz izolatkę.  

Projektowany Zakład Opiekuńczo Leczniczy będzie składał się z następujących pomieszczeń:  

18 łóżek na oddziale  

o Pokoje jednoosobowe – 1 (z indywidualnym węzłem sanitarnym)  

o Pokoje dwuosobowe – 1 (z czego 5 z indywidualnym węzłem sanitarnym)  

o Pokoje trzyosobowe – 5  

 Łazienkę oddziałową dostępną z komunikacji ogólnej przystosowaną dla pacjentów o 

ograniczonej zdolności poruszania się  

 Pomieszczenie higieniczno sanitarne  

 Brudownik (łącznie z magazynem brudnym)  

 Magazyn czysty  

 Pomieszczenie porządkowe  

 Punkt pielęgniarski wraz z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim  

 Gabinet diagnostyczno zabiegowy  

 Pokój pielęgniarek  

 Pokój lekarzy  

 Toalety dla personelu  

 Izolatki wraz z odrębnym węzłem sanitarnym  

 Sali pobytu dziennego  

 Gabinetu terapii zajęciowej  

 Pomieszczenia kuchni oddziałowej i pom. przyjęcia cateringu  

Projektowany zakres pomieszczeń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  

KOMUNIKACJA  

Budynek posiada trzy wejścia. Główne wejście do obiektu mieści się od strony zachodniej przy 

dziedzińcu w części dobudowanej, z niej dostępne jest także drugie wejście zlokalizowane na 

tej samej elewacji z wiatrołapu. Trzecie drzwi zlokalizowane są w historycznej części budynku..  

Ze względu na charakter korytarzowy budynku, główne wejście wprowadza użytkownika na 

komunikację ogólnodostępną, skąd istnieje dostęp do pomieszczeń szpitala.  

 

Istniejący układ funkcjonalny.  

Budynek parterowy oparty o układ korytarzowy. Na dzień dzisiejszy budynek pozostaje 

nieużytkowany, ostatnia pełniona przez niego funkcja to Zakład Opiekuńczo Leczniczy. 

Wszystkie pomieszczenia budynku dostępne z korytarza usytuowanego równolegle do 

dłuższej elewacji budynku. Korytarz na końcach zakończony wyjściami na zewnątrz budynku. 

Dwa wejścia do budynku dostępne z poziomu terenu, jedno wejście zlokalizowane w 
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historycznej części budynku podniesione względem terenu (ze względu na jego spadek), do 

tego wejścia prowadzą schody zewnętrzne. 

 

Forma architektoniczna  

Wygląd zewnętrzny budynku nie ulegnie zmianie. Ze względu na termomodernizację 

przeprowadzaną w 2015r, projekt nie ingeruje w istniejącą bryłę budynku. Jedyną ingerencją 

jest zaprojektowane dobetonowanie schodów zewnętrznych celem uzyskania symetrii. 

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji generuje konieczność montażu 

central wentylacyjnych na dachu wiatrołapu części dobudowanej oraz montażu na dachu 

wywiewek kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji. 

 

Budynek wyposażono w następujące instalacje:  

- instalacja wodno-kanalizacyjna  

- instalacja kanalizacji sanitarnej  

- instalacja elektryczna silnoprądowa  

- instalacja odgromowa  

- instalacje centralnego ogrzewania – budynek ogrzewany ciepłem z kotłowni szpitalnej  

- wentylacja grawitacyjna 

 

 

 

Część II – PONIATOWA 
PLANOWANA INWESTYCJA WYMAGA ROBÓT: 

- budowalnych  

- sanitarnych (wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,  wentylacji mechanicznej, 

klimatyzacji, gazów medycznych, elektrycznych [niskich i silnych prądów], drogowych 

- związanych z dostosowaniem przeciwpożarowym (oddymianie klatki schodowej, system 

napowietrzania poprzez fasadę z siłownikami, systemy drzwiowe przeciwpożarowe)  

• DOKOMENTACJA oznaczona  DOFINANSOWANIE: Izba Przyjęć, Rehabilitacja, 

Ortopedia, podjazd dla karetek,  

• DOKUMENTACJA oznaczona BEZ DOFINANSOWANIA: klatka schodowa 

przylegająca do Izby Przyjęć i podjazdu dla karetek, elementy związane z 

zabezpieczeniem sieci, przebudową instalacji wewnętrznych ziemnych, wycinka 

drzew, budowa rampy dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka istniejących elementów 

budynku i zagospodarowania zlokalizowanych w miejscu rozbudowy o klatkę 

schodową i podjazd dla karetek, roboty instalacyjne pozwalające na funkcjonowanie 

klatki schodowej; rozbiórka pasów rynnowych w miejscach styku z klatką schodową, 

budowa schodów zewnętrznych prowadzących do projektowanej klatki schodowej, 

uzupełnienie opaski budynku, uzupełnienie ubytków w elewacjach po demontażu 

elementów, robót związanych z połączeniem klatki schodowej na kondygnacji piwnic z 

komunikacją ogólną, roboty związane z pomieszczeniem hydroforni w piwnicy, roboty 

konieczne do wykonania w rozdzielni głównej budynku 

 

 

Powierzchnia zabudowy 2747,27 m2  
Powierzchnia zabudowy rozbudowy 242,03 m2 ( dotyczy dobudowy klatki schodowej przy 

Izbie Przyjęć) 

Powierzchnia zabudowy bud. istniejącego 2505,24 m2  
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 Powierzchnia użytkowa oddziałów przebudowywanych (wg PN-ISO 9836: 1997)  

1780,53 m2 ( powierzchnia użytkowa łączna I i II etapu postępowania) 
1389,90 m2 ( powierzchnia użytkowa przeznaczona w I etapie postępowania) 
o Izba Przyjęć 293,88 m2  

o Oddział Rehabilitacji 428,61 m2  

o Oddział Ortopedii 425,38 m2  

 Szerokość budynku 65,95 m  

 Długość budynku 82,15 m  

 Wysokość (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, znajdującym 

się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do górnej powierzchni stropu, łącznie z grubością 

izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej nad najwyższą kondygnacją użytkową, na której 

znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi) 7,9 m  

 Kubatura brutto 23 203,5 m3  

 Ilość kondygnacji nadziemnych 2  

 Ilość kondygnacji podziemnych 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakres robót obejmuje przebudowę i remont budynku Powiatowego Centrum Zdrowia  

sp. z o.o.  oraz rozbudowę o podjazd dla karetek,  a także przebudowę i rozbudowę instalacji: 

wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznych oraz gazów medycznych, 

niezbędną przebudowę dróg wewnętrznych oraz wykonanie utwardzeń terenu  

Zakres projektowanych zmian w części architektonicznej.  

Zmiany projektowane na zewnątrz budynku obejmują:  

- rozbudowę i przebudowę układu dróg wewnętrznych celem dostosowania ich do 

obowiązujących przepisów odnośnie dróg pożarowych  

- rozbudowę budynku o podjazd dla karetek,  

- budowę rampy dla osób niepełnosprawnych od strony Izby Przyjęć  

 

-przebudowę budynku szpitala celem dostosowania do wprowadzanej zmiany układu 

funkcjonalnego budynku,  

 

- uzupełnienie ubytków w elewacjach, spowodowanych m.in. demontażem istniejących źródeł 

gazów medycznych  

- wymiana 2,0 m pasa elewacji na granicy strefy pożarowej na wykończony wełną mineraną  

Zmiany projektowane wewnątrz budynku:  

- wyburzenia istniejących ścian działowych,  

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,  

- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych,  
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- wykucia nowych otworów w ścianach i stropach, 

- demontaż istniejących sufitów podwieszanych,  

- demontaż istniejącej białej armatury,  

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,  

- demontaż nadproży (konieczne miejsca),  

- rozbiórka wewnętrznych klatek schodowych  

- osadzenie nowych nadproży,  

- skucie istniejących okładzin ściennych i warstw podłogowych (usunięcie piasku znajdującego 

się na nadbetonie w warstwach posadzkowych),  

- wykonanie uzupełnień stropu w rejonie rozbieranych klatek schodowych,  

- budowa nowych klatek schodowych  

- wykonanie nowych warstw posadzkowych / nowych podłóg na gruncie  

- wykonanie nowych ścianek działowych stanowiących nowy układ funkcjonalny,  

- wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branżowymi,  

- montaż sufitów podwieszanych,  

- wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych,  

- montaż białej armatury,  

- montaż wyposażenia specjalistycznego,  

- wymiana parapetów wewnętrznych,  

- montaż nowych balustrad,  

- wykonanie wnęk pod wycieraczki oraz ich montaż,  

- montaż klap oddymiających,  

- wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz inny osprzęt instalacji,  

- montaż tablic informacyjnych na każdej kondygnacji oraz drzwiach,  

- montaż zabudowy meblowej,  

- montaż parawanów w salach łóżkowych (mocowanych dosufitowo),  

- montaż rolet wewnętrznych,  

- montaż stelaży do TV. 

Zakres projektowanych zmian pod względem funkcjonalnym, technologicznym i 

instalacyjnym.  

Obszar planowanej przebudowy obejmuje część budynku (Izbę Przyjęć, oddział Rehabilitacji, 

oddział Ortopedii). Projektuje się rozbudowę budynku o podjazd dla karetek sąsiadujący z Izbą 

Przyjęć pośrednio poprzez klatkę schodową.  

Planuje się zmianę przeznaczenia pomieszczeń:  

- oddział Dziecięcy  na oddział Rehabilitacyjny (docelowo 25 łóżek)  
- oddział Rehabilitacyjny na oddział Ortopedyczny (docelowo 21 łóżek)  

Ponadto projekt obejmuje przebudowę oddziałów umiejscowionych w dotychczasowych 

miejscach:  

- Izba Przyjęć  

Z realizacji wyłączone są trzy nowoprojektowane klatki schodowe blok operacyjny oraz 

oddział anestezjologii i intensywnej terapii 

 

Zachowano główne wejścia do obiektu od strony dziedzińca, w miejscach zaprojektowanych 

klatek schodowych od strony dziedzińca zaprojektowano wejścia do budynku. Jako główne 
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wejście do obiektu szpitalnego traktowane teraz będzie wejście od strony północno zachodniej 

zlokalizowane przy projektowanej klatce schodowej, ponieważ prowadzić ono będzie do Izby 

Przyjęć. Ze względu na konieczność pokonania różnic terenu zaprojektowano do tego wejścia 

Rampę dla osób niepełnosprawnych. Jako komunikację pionową wykorzystywane będą 

istniejące windy, zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej klatki schodowej B i C. Klatki 

schodowe zlokalizowane wewnątrz budynku zostaną rozebrane ze względu na niespełnienie 

przepisów ochrony przeciwpożarowej, a stropy zostaną w tych miejscach uzupełnione.  

Przebudowa oraz rozbudowa budynku ma na celu usprawnienie funkcjonowania szpitala, 

dostosowanie pomieszczeń do aktualnych przepisów budowlanych, obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych.  

IZBA PRZYJĘĆ  

Na parterze przedmiotowego budynku planuje się przebudowę Izby Przyjęć pozostawiając bez 

zmian układ pomieszczeń Diagnostyki Obrazowej. Do budynku w pobliżu Izby Przyjęć planuje 

się dobudowę Podjazdu dla karetek, komunikacja do niego prowadzi przez bezpośrednio 

sąsiadującą klatkę schodową. Do przestrzeni poczekalni Izby Przyjęć prowadzi główne wejście 

do budynku, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem schodów bądź rampy dla osób 

niepełnosprawnych. Ze względu na konieczność oddzielenia izolatki Izby Przyjęć od jej 

przestrzeni celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego dostęp do izolatki 

możliwy jest bezpośrednio z klatki schodowej bez konieczności wprowadzania  pacjenta do 

przestrzeni poczekalni i jest ona wyposażona w indywidualny węzeł sanitarny przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych. Z poczekalni dostępna jest rejestracja, pomieszczenie 

higieniczno sanitarne z wyznaczoną strefą suchą (pełniącą funkcję przebieralni), a także dwa 

gabinety badań, jeden przeznaczony dla pacjentów planowych, drugi dla pacjentów z 

przypadkami nagłymi. Dodatkowo Izba Przyjęć posiada swój gabinet diagnostyczno 

zabiegowy oraz salę obserwacyjną z indywidualnym węzłem sanitarnym i stanowiskiem 

personelu. Dodatkowo wydzielono strefę personelu i gospodarczą oddzieloną korytarzem od 

Izby Przyjęć gdzie znajdują się magazyny, pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenie 

lekarzy i pielęgniarek wraz z odrębnym węzłem higieniczno sanitarnym dla personelu (ze 

względu na małą ilość pracowników na najliczniejszej zmianie nie projektuje się węzłów z 

podziałem).  

ODDZIAŁ REHABILITACJI  

Projektowany oddział Rehabilitacji będzie składał się z następujących pomieszczeń:  

 25 łóżek na oddziale  

o Pokoje jednoosobowe – 1 (z indywidualnym węzłem sanitarnym)  

o Pokoje dwuosobowe – 12 (z czego 2 z indywidualnym węzłem sanitarnym, pozostałe jedna 

łazienka na dwa pokoje)  

 Pomieszczenie higieniczno sanitarne  

 Brudownik (łącznie z magazynem brudnym)  

 Magazyn czysty  

 Pomieszczenie porządkowe  

 Punkt pielęgniarski wraz z pokojem przygotowaniem pielęgniarskim  

 Pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej  

 Gabinet diagnostyczno zabiegowy  

 Gabinet lekarski  

 Aneks kuchenny dla pacjentów  

 Zespół szatniowy dla personelu  

 

ODDZIAŁ ORTOPEDII  
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Projektowany oddział Ortopedii będzie składał się z następujących pomieszczeń:  

 21 łóżek na oddziale  

o Pokoje jednoosobowe – 1 (z indywidualnym węzłem sanitarnym)  

o Pokoje dwuosobowe – 1 (z indywidualnym węzłem sanitarnym)  

o Pokoje trzyosobowe – 2 (z indywidualnym węzłem sanitarnym)  

o Pokoje czteroosobowe – 3 (z indywidualnymi węzłami sanitarnymi)  

 Pomieszczenie higieniczno sanitarne  

 Brudownik (łącznie z magazynem brudnym)  

 Magazyn czysty  

 Pomieszczenie porządkowe  

 Pomieszczenie ordynatora  

 Sekretariat  

 Punkt pielęgniarski wraz z pokojem przygotowaniem pielęgniarskim  

 Pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej  

 Gabinet diagnostyczno zabiegowy  

 Sala opatrunkowa  

 Dyżurka lekarska z węzłem higieniczno sanitarnym dla personelu  

 Aneks kuchenny dla pacjentów  

Projektowany zakres pomieszczeń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

  

 

 

 

 

 

Bryła budynku  

Istniejąca bryła budynku kształtem nawiązuje do litery C. Na stykach segmentów wcięcia w 

bryle budynków od strony zewnętrznej oraz od dziedzińca. Budynek podzielono na 3 

segmenty:  

- segment A – skrzydło północno zachodnie  

- segment B – główna część budynku zlokalizowana od strony południowej  

- segment C – skrzydło północno wschodnie.  

Budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony (podpiwniczony segment A), przekryty 

dachem płaskim. Na istniejącym dachu zlokalizowane urządzenia techniczne. 

Istniejący układ funkcjonalny.  
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Piwnica – kondygnacja użytkowa o wysokości w świetle ok. 2,63, na jej obszarze 

zlokalizowano pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazyny umożliwiające 

poprawne funkcjonowanie budynku; kondygnacja dostępna za pomocą ogólnodostępnych 

klatek schodowych  

Parter – rzut oparty o układ korytarzowy, na obszarze parteru zlokalizowano izbę przyjęć, 

diagnostykę obrazową, odziały łóżkowe, Zakład Rehabilitacji, Laboratorium analityczne oraz 

Centralną sterylizatornie.  

Dostęp do tej kondygnacji zapewniają wejścia zewnętrzne zlokalizowane na styku segmentów 

oraz w ścianach szczytowych od strony północnej (4 wejścia główne), a także wejścia 

personelu / techniczne od strony północno zachodniej (2 wejścia – na początku segmentu od 

strony północnej oraz w zagłębieniu elewacji przy styku z główną częścią budynku). Wszystkie 

wejścia do budynków wyniesiono ponad teren w związku z powyższym prowadzą do nich 

schody zewnętrzne oraz rampy dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wentylowane 

częściowo za pomocą wentylacji grawitacyjnej, częściowo za pomocą wentylacji 

mechanicznej. Część pomieszczeń nie jest wentylowana.  

I Piętro – rzut oparty o układ korytarzowy, komunikacja pionowa odbywa się za pomocą  

czterech klatek schodowych. Na obszarze 1. Piętra zlokalizowano oddziały łóżkowe, blok 

operacyjny (zlokalizowany w głównym segmencie –B na styku z segmentem C, salę 

intensywnego nadzoru. Cześć pomieszczeń (blok operacyjny) wyposażona w wentylację 

mechaniczną. Pozostałe pomieszczenia wentylowane za po pomocą wentylacji grawitacyjnej, 

pośrednio, bądź pozbawione wentylacji.  

 

Istniejące instalacje  

Budynek wyposażono w następujące instalacje:  

- instalacja wodno-kanalizacyjna  

- instalacja kanalizacji deszczowej  

- instalacja elektryczna silno i niskoprądowa  

- instalacja odgromowa  

- instalacje centralnego ogrzewania – budynek ogrzewany ciepłem z budynku kotłowni 

szpitalnej  

- wentylacja grawitacyjna  

- wentylacja mechaniczna  

- instalacja gazów medycznych (źródła zlokalizowane na zewnętrznej ścianie budynku od 

strony dziedzińca – żródła przeznaczone do rozbiórki) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR oraz 

pomocniczo przedmiar 

Uwaga załączona dokumentacja obejmuje również  II etap przebudowy nieobjęty niniejszym 

postępowaniem   

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna w tym 

dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości 

prac (dostaw i robót) do zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany 
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jest do obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie wiedzy technicznej, 

dokumentacji technicznej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac 

do wykonania Inwestycji. Warunki płatności określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 

5 do SIWZ. 

3. Zamawiający informuje, że złożył wniosek o pozwolenie na budowę. 

4. Zamawiający informuje, iż z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiary 

robót mają jedynie charakter poglądowy i pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości robót do wykonania 

według dokumentacji projektowej. Brak wskazania w przedmiarze robót koniecznych do 

wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej z zachowaniem 

wymagań specyfikacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie wiedzy 

technicznej, dokumentacji projektowej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich 

niezbędnych prac budowlanych do wykonania Inwestycji. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6. Zamawiający niedopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ, jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej 

zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

5. Warunki płatności określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi 

pozacenowe kryterium oceny ofert. 

7. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji 

lokalnej obszaru stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze 

(tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 730 do 1500 . Osobą upoważnioną do 

kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest Pani Marta Sola   (tel. 81 8272278, 

adres e-mail: marta.sola@pczol.pl ). Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie 

wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer telefon lub adres e-mail. 

8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazany jest znak towarowy, patent, pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces który charakteryzuje dostawy lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę (w tym w szczególności nazwa handlowa firmy, towaru lub 

produktu), Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji 

przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania 

równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w 

dokumentacji, a każde takie odniesienie opatruje odniesieniem „lub równoważny”. Jako 

rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się 

parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 

W przypadku opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie 

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, a każde takie odniesienie opatruje odniesieniem „lub 

równoważne”. 

UWAGA: 

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie 

podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany 

jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie 
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do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 20 grudnia 2016 r. [sygn. akt: KIO 2312/16].  

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Aby uznać, że dany Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musiałby to w 

sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie, jaki produkt lub produkty oferuje w 

zamian za jaki produkt/produkty, przewidziane do realizacji robót budowlanych. W razie braku w 

ofercie wykazu towarów (materiałów i urządzeń równoważnych) oraz opisu rozwiązań 

równoważnych w żaden sposób nie można będzie uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania 

równoważne, nawet jeśli miałby taki zamiar. Dokumentów tych przy ich braku nie można bowiem 

uzupełnić - stanowią one ścisłą treść oferty i takie działanie prowadziłoby do zmiany oferty (arg. na 

podstawie orzeczenia  Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2017  r. [sygn. akt: KIO 

2447/16]).  

 

Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) 

zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 

 

 

UWAGA: 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są przedmiary robót, jednak z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia Wykonawcy, przedmiotowe przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy i 

nie determinują zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem. 

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 maja 2013 r. (sygn. akt: 970/13), skład orzekający 

Izby stwierdził: 

,,(…) Izba przychyla się do stanowiska Zamawiającego przedstawionego w odpowiedzi na 

odwołanie, a mającego swoje poparcie w ugruntowanym orzecznictwie KIO, że w sytuacji przyjęcia 

przez Zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego, ewentualny przedmiar załączony do SIWZ ma 

charakter pomocniczy. Przykładowo w wyroku KIO z dnia 30 lipca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 921/09 

stwierdzono, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu 

prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają 

zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, 

wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. 

Jeżeli Zamawiający przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót, stanowiący 

podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i 

specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem 

zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i 

pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy 

przypisać charakter dokumentu pomocniczego (za wyrokiem KIO z dnia 20 października 2008 r., 

sygn. akt KIO/UZP 1077/08). W przypadku formy ryczałtowego wynagrodzenia dołączony do SIWZ 

przedmiar robót ma jedynie na celu umożliwienie wykonawcom wyliczenia ceny ryczałtowej za roboty 

budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, a zatem wszelkie niezgodności polegające na 

zaokrągleniu niektórych pozycji przedmiarowych nie mogą być podstawą do odrzucenia takiej 

oferty.”  

 

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
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polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1320, ze zm.):  

Lp. Rodzaj czynności 

1)  Prace fizyczne przy wykonywaniu robót budowlanych, z wyłączeniem 

prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane  

 

UWAGA: 

Szczegółowe określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a PZP, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

Wykonawcę tego wymagania, a także związanych z niespełnieniem tych wymagań sankcji 

i 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, zawarte jest we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy  nie dłużej niż do dnia 

15 listopada  2021r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000.000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych) dla każdej z części, co oznacza, że w przypadku 

składania oferty na dwie części wykonawca wykaże że posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości nie niższej  niż 2 000 000,00  zł  

2) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy − w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: 

co najmniej jedną robotą budowlaną w czynnym budynku użyteczności publicznej o 
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 
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Część I – 400 m2 w ramach, której wykonano roboty budowlane, sanitarne i 
elektryczne. 

 Dla części II- 1500 m2 w ramach, której wykonano roboty budowlane, sanitarne 
i elektryczne.  wykonywanie robót w ramach jednej umowy (jednego zadania 
inwestycyjnego). 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną z części warunek określony w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy − w tym okresie, wykonał: 

- dla dwóch części – co najmniej jedną robotą w czynnym budynku użyteczności 

publicznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1900 m2, bądź dwie roboty o 

z których jedna ma nie mniej niż 400 m2 powierzchni użytkowej zaś druga nie 

mniejszej niż 1500 m2  

- oraz załączy dowody potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie, 

w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

UWAGA: 

Jako zakończone (wykonane) roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie do realizacji 

określonych robót budowlanych, tj. co najmniej do podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót, Świadectwa Przejęcia (dla inwestycji realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub 

innego równoważnego dokumentu, stwierdzającego zgodne z zamierzeniami wykonanie 

inwestycji. 

UWAGA:  

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 
2020 r., poz. 1333 ze zm.), 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 
Zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.), 
przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w 
tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do 
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 
socjalny. 

3) 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 
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1.   Kierownik robót w 

specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

(Kierownik budowy) 

1 ⎯ posiada uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej do 

kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń; 

⎯ posiada co najmniej 24-miesięczne 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy lub kierownika robót na co najmniej 

jednej robocie  budowlanej w zakresie 

budowy lub przebudowy lub remontu budynku 

użyteczności publicznej. 

2.  Kierownik robót w 

specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

1 ⎯ posiada uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń; 

⎯ posiada co najmniej 12-miesięczne 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych na stanowisku 

kierownika robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

3.  Kierownik robót w 

specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji 

i sanitarnych 

 ⎯ posiada uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych do 

kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń; 

⎯ posiada co najmniej 12-miesięczne 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych na stanowisku 

kierownika robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych. 

UWAGA: 

⎯ ilekroć w SIWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami 

budowlanymi, należy 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 zasadach 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 rozumieć pełne miesiące; 

⎯ Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby do pełnienia funkcji wskazanej w 

pkt 1 i funkcji wskazanej w pkt 2 lub 3, jeżeli będzie ona spełniała łącznie warunki 

wymagane dla tych funkcji. 
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Warunek odnosi się do każdej z części na  którą Wykonawca składa ofertę.  

W przypadku składania oferty na część I oraz  część II (ZOL Opole Lubelskie a także 

szpital Poniatowa) warunek zostanie spełniony wówczas, gdy dla każdego obiektu 

wykonawca zapewni osoby spełniające wymagania określone w rozdziale V ust. 1 pkt 

3  SIWZ, które będą pełniły wyżej wskazane funkcje (kierownik budowy branża 

budowlana, kierownik robót branża sanitarna, kierownik robót branża elektryczna) 

(oznacza to, że wykaz osób dla dwóch części obejmować winien co najmniej 2 osoby 

z każdej z branż określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ).tj. (dwóch kierowników 

budowy branża budowlana, dwóch kierowników robót branża sanitarna, dwóch 

kierowników robót branża elektryczna) 

W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia Zamawiający dopuszcza 

złożenie dwóch wykazów osób, pod warunkiem że Wykonawca jednoznacznie określi 

w treści załącznika „wykaz osób- ZOL Opole Lubelskie”; wykaz osób – „Szpital 

Poniatowa” 

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 

wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone 

w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 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 

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; 

− Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, 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 lub roboty budowlane, 

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 
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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 pisemnej 

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy 

dołączyć do oferty. 

 

UWAGA: 

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 

najkorzystniejsza, 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) uzupełnione Zbiorcze zestawienie kosztów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; 

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; 

6) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

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 
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dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 

bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu 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) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

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, 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 informacją o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 

− sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

UWAGA: 

Dowodami, o których mowa w pkt. 2, 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 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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– inne dokumenty. 

3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za 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 − sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

4) 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. 

5) 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 zamówien ia. 

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 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. 
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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, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. VI SIWZ, dla 

których złożenia przewidziano formę pisemną, z zastrzeżeniem, że: 

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. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. 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. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem (lub drogą elektroniczną), każda ze stron na żądan ie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. 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. 

6. 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.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(22(a))&cm=DOCUMENT
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przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

10. 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. 

11. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

12. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 

spółka cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika 

Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie. 

16. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

17. 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. 

18. 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:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

Dla części I -25.000,00 PLN (słownie PLN: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

Dla części II- 40.000,00 PLN (słownie PLN: czterdzieści tysięcy złotych) , co oznacza to 

że w przypadku składania oferty na 2 (dwie) części – suma wadium wynosi 65 000,00 zł 

z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca musi określić których części wadium dotyczy;  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Warunki wniesienia wadium − wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
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3) gwarancjach bankowych,   

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

1. być wystawione na Zamawiającego, 

2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje 

się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Nr rachunku bankowego: 

 

35 8735 0007 0008 8981 2000 0070 

z dopiskiem: 

 - Wadium do przetargu na Przebudowę i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w 

Szpitalu w Opolu Lubelskim  

 

Część I – szpital w Opolu Lubelskim   i/lub  część II – szpital w Poniatowej  

Znak sprawy: A.AT.381.8.2020  

 

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 

5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej 

jako ostateczny termin składania ofert). 

7. Zamawiający dopuszcza składanie do oferty dokumentów z Rozdz. VIII ust. 3 pkt 2-5 tylko 

w formie oryginałów. Zaleca się zamieszczenie dowodów wniesienia wadium w ofercie.  

8. Warunki zwrotu wadium - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 

z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

9. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą. 

10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, 

zostanie odrzucona. 

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 
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dokumenty wskazane w Rozdz. VI.A ust. 1 SIWZ. 

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

Wykonawcy.  

4. Oferta musi być sporządzona 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 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 w Opolu Lubelskim sp. z  o.o. 

Ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie 

  

oraz opisane: 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie Inwestycji pn.:  

 

„Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w 

Opolu Lubelskim - (ETAP I)” 

zadanie podzielone jest na dwie części  
część I – ZOL w Opolu Lubelskim 
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cześć II – szpital w Poniatowej1 

 

Znak sprawy: A.AT.381.8 .2020  

nie otwierać przed dniem 22.01.2021r, 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 Zarządu Powiatowego Centrum 

Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim ul Przemysłowa 4a, 24-300 Opole 

Lubelskie, sekretariat  (piętro 1),w terminie do dnia 22.012021 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 Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z 

siedzibą w Opolu Lubelskim ul Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie, Sala 

konferencyjna, w dniu 22.01.2021 roku, o godz. 12:15. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. 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. 

9. 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 

 

1  Wykreślić część której nie dotyczy  
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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 Zbiorczym zestawieniu 

kosztów (zał. nr 7 do SIWZ) oraz w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).  

8. Wykonawca wskaże koszt netto każdej pozycji wyszczególnionej w Zbiorczym 

zestawieniu kosztów oraz wartość podatku VAT, a następnie obliczy koszt brutto każdej 

pozycji poprzez zsumowanie podanego kosztu netto oraz wartości podatku VAT. 

Następnie Wykonawca obliczy cenę brutto oferty poprzez zsumowanie kosztów brutto 

wszystkich pozycji Zbiorczego zestawienia kosztów. 

9. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze. 

10. 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. 

11. 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] 80% 

oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] 20% 

 

 

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

cena najtańszej oferty 

C =                                                                                              x   80% 

cena oferty badanej 

3. Sposób obliczenia liczby punktów za kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] 

− kryterium zostanie ocenione wg poniższego wzoru: 

okres gwarancji w ofercie ocenianej 
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G =                                                                                              x   20% 

najdłuższy oferowany okres gwarancji w ofertach 

(nie więcej niż 72 miesiące) 

przy czym: 

(1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy; oferty, 

w których zaoferowano krótszy okres gwarancji, zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ; 

(2) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie,  

że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 60 miesięcy; 

(3) Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji określony w miesiącach, np. 70 

miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub 

zakres, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował najkrótszy podany okres gwarancji; 

(4) jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

zaoferował okres krótszy poprzez zaokrąglenie go w dół; 

(5) maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 72 miesiące. 

Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny 

i porównania ofert okresu 72-miesięcznego. 

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: 

a) w przypadku niezgodności pomiędzy ceną oferty w formularzu ofertowym wpisaną 

liczbą lub słownie, odczytaną podczas otwarcia ofert, a ceną oferty wynikającą ze 

Zbiorczego zestawienia kosztów, za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą ze 

Zbiorczego zestawienia kosztów;  

b) jeżeli obliczony w Zbiorczym zestawieniu kosztów, koszt brutto danej pozycji nie 

odpowiada sumie podanego kosztu netto oraz wartości podatku VAT, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano koszt netto oraz wartość podatku VAT; 

c) jeżeli obliczona w Zbiorczym zestawieniu kosztów wartość brutto (cena oferty) nie 

odpowiada sumie kosztów brutto poszczególnych pozycji, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano koszt brutto każdej pozycji. 

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: 
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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. 

7. Zgodnie z art. 93 ust. 1a PZP, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane. 

 

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 ninie jszego 

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: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) zawarcia umowy ubezpieczenia, w zakresie określonym we wzorze umowy (zał. nr 5 

do SIWZ), oraz przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego ubezpieczenia oraz zapłatę wymagalnych składek; 

3) 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 
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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: 

35 8735 0007 0008 8981 2000 0070z dopiskiem: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w 

Poniatowej i ZOL w Opolu Lubelskim - (ETAP I)” 

zadanie podzielone jest na dwie części  

część I – ZOL w Opolu Lubelskim 

cześć II – szpital w Poniatowej2 

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; 

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; 

 

2  Wykreślić część której nie dotyczy 
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6) postanowienie, zgodnie z treścią którego wszelkie ewentualne spory wynikłe z 

realizacji gwarancji poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

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. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO 

1. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w szczególności spełniać 

poniższe wymagania: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty 

w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostać określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej (w tym 

projektowej), SIWZ, powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz dodatkowo 

odpowiadać standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

6) termin wykonania robót budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie 

może być późniejszy niż termin wykonania tych robót budowlanych wynikający 

z umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą; 

7) zapewniać, na każdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego, udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robót 

budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, 

przeprowadzanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca będą zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego żądanie i w 

zakreślonym przez niego terminie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

XVIII. 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.  

 


