
Oznaczenie  sprawy: 18/ZP/2014                                                                                SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)

dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

 Termomodernizacja budynku 
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Proszowicach

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02, faks:  386-14-00

e-mail: dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  
z  późniejszymi  zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą”.  Do  czynności  podejmowanych  w 
postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

PROSZOWICE, MAJ 2014

http://www.spzoz.proszowice.pl/


I.
ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02,  faks:386-14-00
e-mail:dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
            
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.  
11 ust. 8 ustawy Pzp.

III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia jest  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  termomodernizacji 
głównego  budynku   Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach 
zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13.

Remont budynku obejmuje roboty zewnętrzne: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów, 
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenie galerii ze schodami.
  
Główny budynek  Szpitala składa się  z  części  głównej  (średniowysokiej)  oraz części   niskiej,  do 
których  dobudowany  został  nowy blok operacyjny – połączony przewiązką – nie objęty  niniejszym 
postępowaniem.

Zakres  robót:
1. prace  rozbiórkowe  i przygotowawcze;
2. montaż okien i drzwi;
3. renowacja balkonów ;
4. ocieplenie budynku ;
5. odtworzenie muru oporowego przy schodach do piwnicy;
6. elewacje budynku – prace wykończeniowe;
7. izolacja termiczna stropodachów;
8. renowacja pokrycia dachowego oraz montaż obróbek  blacharskich;
9. odtworzenie instalacji odgromowej;
10.odtworzenie opasek  i ciągów komunikacyjnych;
11. inne prace:
      -  demontaż  i ponowny  montaż ażurowych daszków nad wejściem do budynku niskiego,
      -  demontaż i ponowny  montaż  elementów i urządzeń na elewacji ( tablice, wentylatory).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7,  45.21.00.00-2,  45.42.11.00-5, 45.2612.10-9,  45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3    

45.41.00.00-4,  45.44.21.00-8.

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  jest  zawarty   w  dokumentacji  projektowej  oraz 
specyfikacji  technicznej wykonania  i  odbioru  robót  (STW i OR), które stanowią  załącznik do  
niniejszej SIWZ.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów.
Materiały i wyroby wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji  przedmiotu zamówienia powinny 
posiadać świadectwa o dopuszczeniu tych  materiałów do zadań budowlanych   w służbie  zdrowia 
(atesty). 

http://www.spzoz.proszowice.pl/
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Wykonawca obowiązany jest po wykonaniu robót przedłożyć w stosunku do wykazanych materiałów i 
wyrobów  w/w  dokumenty.  Dokumenty  te  zostaną  dołączone  do  protokołu  odbioru  przedmiotu 
zamówienia.

Roboty  budowlane  będą  wykonywane  w  czynnym  obiekcie.  Wykonawca  obowiązany  będzie 
wykonywać  roboty  budowlane  w  sposób  gwarantujący  Zamawiającemu  możliwość  ciągłego 
świadczenia usług  na  rzecz  pacjentów.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zapewnienie  bezpieczeństwa  wszystkim  osobom 
przebywającym   na  terenie  placówki,  a  w  szczególności  za  bezpieczne  warunki  poruszania  się 
pieszych w obrębie realizowanych  robót.
     
W  przypadku,  gdzie  Zamawiający  użył  nazw  własnych  dla  określenia  parametrów  technicznych  
materiałów  dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach równoważnych lub wyższych.

Zamawiający  wymaga  udzielenia  minimum 10 – letniej gwarancji  jakości  i rękojmi  na roboty 
budowlane w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający  zaleca aby  Wykonawca zapoznał się z obiektem będącym przedmiotem zamówienia  
oraz terenem  budowy  podczas  wizji lokalnej.  Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w terminie  
uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w części VIII SIWZ.

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ.

Przedmiot zamówienia winien być wykonany w dwóch etapach.

I etap  - Roboty rozbiórkowe, montaż okien i drzwi, wykonanie pokrycia dachu, odtworzenie instalacji 
odgromowej ;
II etap -  Pozostałe roboty.

Po wykonaniu etapu nastąpi (ocena ilości i jakości) odbiór częściowy. 

Po  wykonaniu  odtworzenia  instalacji  odgromowej  Wykonawca  przedłoży Inwestorowi  protokół  z 
badania i pomiarów  instalacji odgromowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do31 października 2014 r.

VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy , o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  
spełniają warunki dotyczące:

a)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie  
przedmiotu zamówienia;

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VII pkt. 1 a) poniżej na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 



b)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  iż w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie,  wykonał  (zakończył)  co  najmniej  dwie   roboty  budowlane  polegające  na  dociepleniu 
zewnętrznych  ścian  budynku,  o  powierzchni  ścian  min.  2000  m² ,  budynku   o  minimum  5 
kondygnacjach o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych każda robota oraz potwierdzi, 
że  te  roboty zostały  wykonane  w sposób  należyty,  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki 
budowlanej i prawidłowo  ukończone; 

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia i dokumentów,  określonych w  części VII pkt 1 a), b) c) poniżej na zasadzie spełnia/ nie 
spełnia. 

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

Zamawiający uzna  warunek za  spełniony,  jeżeli   Wykonawca  wykaże  ,  że  dysponuje  lub  będzie 
dysponował  zespołem osób  posiadających  kwalifikacje  i  doświadczenie  niezbędne  do  wykonania 
zamówienia,  w  skład  którego  wchodzi  co  najmniej  jedna  osoba,  która  pełnić  będzie   funkcję 
kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno  - budowlanej  bez ograniczeń,  z min.  5 letnim doświadczeniem na tym stanowisku.  
Osoba/y  ta  winna  być  wpisana  na  listę  członków  właściwej  regionalnej  Izby  Inżynierów 
Budownictwa.  Wykonawca  winien  przedstawić  informację  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  
osobami.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia i dokumentów,  określonych w  części VII pkt 1 a), d), e) poniżej na zasadzie spełnia/ 
nie spełnia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca musi  wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 
mniejszej niż 1.000.000,00 zł oraz , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 
1.500.000,00 złotych.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia i dokumentów,  określonych w  części VII pkt. 1 a), f), g)  poniżej na zasadzie spełnia/ 
nie spełnia.  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

i
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1  ustawy Pzp.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia  i  dokumentów,   określonych  w  części VII  pkt  2.  poniżej  na  zasadzie  spełnia/  nie 
spełnia. 

Z  treści  załączonych  oświadczeń  i  dokumentów  musi  jednoznacznie  wynikać,  iż  w/w  warunki 
Wykonawca spełnił na dzień  składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia 
spełniania warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności 
wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 



VII.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
I WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1.W zakresie  wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 4 do SIWZ). 

b) Wykaz  robót  budowlanych  w zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy 
i doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres działalności jest krótszy– w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty  i miejsca 
wykonania ( wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).  

c)  Dowody dotyczące  najważniejszych robót,  potwierdzające,  że  co najmniej  2  roboty zawarte  w 
wykazie, o którym mowa w pkt b) zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Dowodami są :

− poświadczenia,

− inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

d)  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  ,  w  szczególności 
odpowiedzialnych   za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 
kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych  przez nie czynności, oraz  informację o podstawie do dysponowania 
tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

e)  Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  
wymagane uprawnienia.

f)  Informację  banku lub  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej  ,  w którym  Wykonawca 
posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, w wysokości nie mniejszej niż: 1.000.000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych ).

g) Opłaconą polisę, a w przypadku jej  braku,  inny dokument potwierdzający,  że Wykonawca jest  
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z 
przedmiotem  zamówienia  na  sumę  ubezpieczenia  (sumę  gwarancyjną)  minimum  1.500.000,00  zł 
( jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej,  polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt f)  
i g) powyżej dotyczącej tych podmiotów. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej i  ekonomicznej  wymaganych  przez Zamawiającego,  może przedstawić inny dokument,  
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

2.W  zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy 
Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:



 a)  Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4a do 
SIWZ);

b)  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru   lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  potwierdzające,  że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;

d)   Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia   Społecznego potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega z  opłacaniem 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne   i   społeczne   lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;

e)   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-
8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f)   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9  
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g)  Aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca  powołujący się  przy wykazywaniu  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2. 

Do oferty należy również dołączyć:

h)  Dowód wniesienia wadium.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsca  zamieszkania 
potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu –  wystawiony nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6  
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)

a)  zaświadczenie  właściwego  organu sądowego lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

b)  zaświadczenie  właściwego  organu sądowego lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 
zamieszkania osoby,  której  dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art.  ust.  1 pkt  10 – 11 
ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.



- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby  lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1) i 2) , zastępuje się je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do 
reprezentacji  Wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

Zapis dotyczący  terminów wystawienia  dokumentów stosuje się odpowiednio. 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca  składa  w  odniesieniu  do  nich  zaświadczenie  właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób 
nie wydaje się takich zaświadczeń  - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone  
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania,  z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących 
przedłożonego dokumentu.

4.  Dokumenty dotyczące  przynależności do tej samej grupy kapitałowej

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca  nie należy do  
grupy kapitałowej.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  obowiązani  są  łącznie  wykazać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
SIWZ,  natomiast  dokumenty  potwierdzające  brak  przesłanek  wykluczenia  -  oświadczenie  i  
dokumenty, o których mowa w pkt 1.a)  w pkt 2. a) - g) powinien złożyć każdy z Wykonawców. W 
przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być  
dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy 
Pzp.

Powyższe  dotyczy  również  Wykonawców  będących  osobami  fizycznymi  tj.  przedsiębiorców 
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą wspólnie 
działalność gospodarczą  lub są wspólnikami spółki cywilnej. 

Oferta  winna  być  podpisana  przez  każdego  z  wykonawców  występujących  wspólnie  lub 
pełnomocnika.
Upoważnienie  do  pełnienia  funkcji  pełnomocnika  wymaga  podpisu  prawnie  upoważnionych 
przedstawicieli  każdego z  wykonawców występujących  wspólnie/  partnerów -  należy załączyć  do 
oferty.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach  których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.  



2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

Dokumenty  sporządzone  przez  Wykonawcę  powinny  być  własnoręcznie  podpisane  przez  osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji  
Wykonawcy  czytelny podpis wskazujący imię i  nazwisko podpisującego, a jeżeli  identyfikacji 
można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - 
dopuszczalna jest forma skrócona.
Wszystkie  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za 
zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę,  tzn.   opatrzone  datą   (datą  poświadczenia,  nie  zaś   
jakąkolwiek  inną  datą  znajdującą  się  na  kserokopii  dokumentu,  choćby  pochodziła  z  dnia 
poświadczenia), napisem „  za zgodność z oryginałem  ”     oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę   
lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w 
takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których 
wynika  umocowanie  do  dokonania  tej  czynności,  o  ile  nie  wynika  ono  z  innych  dokumentów 
składanych wraz z ofertą. 
Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
pełnomocnictwa,  z  treści  których  wynika  umocowanie  do  podpisania  dokumentów  przez 
pełnomocników.   
Wszystkie  pełnomocnictwa powinny być  złożone w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Do przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji między Zamawiającym i 
Wykonawcą Zamawiający wybiera formę pisemną. 

2. Do   porozumiewania  się  z  Wykonawcami  uprawniona  jest  Marianna  Maj,   tel.12 386-52-14, 
faks: 12 386 52 58, e-mail: dzp.zoz@poczta.fm, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
– 15.00.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

IX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść 
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  określonego  w  części  XIII  SIWZ,  w  pieniądzu, 
poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej 
(poręczenie  kasy  jest  poręczeniem  pieniężnym), gwarancjach  bankowych,  gwarancjach 
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.  
5  pkt  2  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wybór formy wniesienia 
wadium należy do Wykonawcy.

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego w  PKO BP S.A.II Oddział 
Kraków  nr rachunku:  96 1020 2906 0000 1302 0174 1792 . Wadium wniesione w pieniądzu 
uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w 
ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium.

3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy 
złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13 pok.180 kasa, od poniedziałku do 
piątku w godz.  10.00 – 13.00,  najpóźniej  w terminie  określonym w ust.  1.  Treść  dokumentu 
gwarancji  lub poręczenia powinna zawierać w szczególności klauzulę, z której wynika zapłata 
kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

4. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą. 



X.
TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą  przez okres 30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.
XI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty brutto jako sumę w oparciu o dokument  „Przedmiar 
robót – kosztorys ślepy”.

2. Wykonawca  powinien obliczyć  ceny poszczególnych  pozycji  i  zsumować,  a  następnie  wpisać 
cenę w stosownym miejscu w formularzu „Oferta”. 

3. W cenie oferty (brutto) należy uwzględnić kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
4. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
5. Cenę oferty w formularzu „Oferta” należy podać w formie ryczałtu – stosownie do uregulowań 

art. 628-632  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 
z późniejszymi zmianami).

6. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia w szczególności wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej  
nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.     

      Będą to m.in. koszty:
− organizacji  robót,  robót  przygotowawczych,  demontażowych,  wyburzeniowych, 

odtworzeniowych, zabezpieczających, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy;
− transportu, utylizacji odpadów itp.
− związane  z  utrudnieniami  wynikającymi  z  realizacji  przedmiotu  zamówienia  bez 

wyłączenia obiektu z eksploatacji;
− dokumentacji powykonawczej, prób i pomiarów;
− innych  czynności  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz 

obowiązujący podatek VAT.
       Brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, pominięcie, niedoszacowanie nie   może być 
       podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
       Szczegółowy  kosztorys  ceny  ryczałtowej  będzie  dokumentem  służącym  Zamawiającemu  do 
       zorientowania  się  w  poziomie  poszczególnych  cen.  Poszczególne  ceny   przedstawione w  
       ofercie będą   podstawą do rozliczania robót zamiennych, zaniechanych a także wykorzystane do 
       obliczenia   należnego  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane w zaokrągleniu do jednego grosza.
 
Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XIV SIWZ).
Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) (cyfrowo i słownie).

XII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  napisana  pismem  maszynowym, 
komputerowym  lub  nieścieralnym  atramentem,  z  zachowaniem formy pisemnej  pod rygorem 
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i 
nazwisko,  np.  pieczęć  imienna)  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w 
imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
pełnomocnictwa,  z  treści  których  wynika  umocowanie  do  podpisania  oferty  przez 
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ).
3. Cena oferty, kwota podatku od towarów i usług (VAT), okres gwarancji powinny być wpisane do 

odpowiednich rubryk formularza „Oferta”.



4. Wszelkie poprawki powinny być  dokonane czytelnie  i  zaparafowane przez osoby podpisujące 
ofertę.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,  w 
szczególności więcej niż jednej ceny.

6. Ofertę  wraz  dokumentami  i  kopią  wniesienia  wadium  należy  umieścić  w  nieprzejrzystym 
opakowaniu oznaczonym:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Przetarg nieograniczony  – znak sprawy: 18/ZP/2014
Wykonanie „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach ” – OFERTA
Nie otwierać przed dniem 10.06.2014 r. godz. 12:00 
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

XIII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13 I 
piętro (sekretariat) w terminie do dnia 10 czerwca 2014 r. do godz. 11.30, co oznacza, że z upływem 
powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art.  84 ust.  2  ustawy Pzp  oferta  złożona po terminie  niezwłocznie  zostanie zwrócona 
składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, w 
dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 12:00.

XIV.
KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli  dwie  lub  więcej  ofert  zawierać  będzie  taką  samą  najniższą  cenę,  Zamawiający  wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium oceny ofert - CENA

Nazwa kryterium:              CENA
Wzór:                             C = [(Cmin/Cbad) x 100] x 100 %
Sposób oceny:                    punktacja 0-100 ilość punktów przyznanych zgodnie z wzorem 
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych dla kryterium cena
Cmin - najniższa wartość brutto spośród oferowanych
Cbad - wartość brutto oferty badanej
100 %  - waga kryterium cena

XV.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY



1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o :

a)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę (firmę)  albo imię  i  nazwisko,  siedzibę albo 
miejsce zamieszkania  i  adres  Wykonawcy,  którego ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,  
którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w   kryterium  oceny  ofert  i  łączną  
punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ;
c)  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i  

terminie zawarcia umowy.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa  w  pkt.1  ppkt   a)  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  oraz  w  miejscu  publicznie  
dostępnym w swojej siedzibie.

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany:
a) przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy,
b) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XVI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zobowiązany  będzie,  
najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy,  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy w wysokości 8 % ceny oferty.

2. Zabezpieczenie  może  być  wniesione w pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  (zobowiązanie  kasy  jest  zobowiązaniem 
pieniężnym),  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach  ubezpieczeniowych  lub  poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada  
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

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

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zasady przechowywania,  zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia określają przepisy art.  148 – 
151 ustawy.

CZĘŚĆ XVII.
WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do SIWZ. Informacje o dopuszczeniu zmian postanowień 
zawartej umowy określone zostały w § 14 umowy.

CZĘŚĆ XVIII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Środki ochrony prawnej określone w ustawie  dział VI przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi  jeżeli   ma  lub miał  interes  w uzyskaniu  danego zamówienia  oraz poniósł  lub może  
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2.Środki  ochrony prawnej  wobec ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3.Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy czynności  zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy.



4.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.
6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.
7.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. 27 ust. 2  
ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie  
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone  pkt. 7 i 8  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.
10.Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180 – 198 ustawy.
11.Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.
12.Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

CZĘŚĆ XIX.
AUKCJA ELEKTRONICZNA

1.Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej.

CZĘŚĆ XX.
INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 Załączniki:
1. Formularz  „OFERTA”
2. Wzór Umowy
3. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar    
    robót.
4 Oświadczenia  z art. 22 i 24  - Nr 4  i 4 a    
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych  
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
  

Proszowice, dnia 22 maja 2014 r.                                      

                                                                                                      Zatwierdzam

                                                                                   Dyrektor SP ZOZ
                                                                                    w Proszowicach
                                                                                     Janina Dobaj



                                                                                         
  
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2014                                                                        Załącznik Nr 1do SIWZ

..............................., dnia ....................

OFERTA
w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

  Termomodernizacja budynku 
        Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice

Wykonawca:
(należy wpisać pełną nazwę i adres)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tel.: ________________________________            Faks: ________________________________

REGON: ____________________________           NIP: ___________________________________

Wpis do właściwego rejestru: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  w  tym we wzorze  umowy  stanowiącym Załącznik  2  do  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, które niniejszym akceptują, za cenę:

Cena (brutto) za  wykonanie całości przedmiotu zamówienia    __________________ zł ____ gr. 

(słownie złotych __________________________________________________________)

w tym:

kwota podatku od towarów i usług (VAT) ___________________________ zł ____ gr.



Przedmiot zamówienia wykonam w terminie – do 31 października  2014 r.

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego w części X 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres  ............................ ( min. 120 miesięcy).
Oświadczam, że okres rękojmi będzie obowiązywał przez cały okres gwarancji.

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.

  
                                                                                                                (pieczęć i podpis)

          



     
                                                                                                                                      Załącznik Nr 4
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2014

................................, dnia ....................

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    Oświadczam,  że  podmiot,  który  reprezentuję  w  postępowaniu  na  wykonanie 
Termomodernizacji   budynku  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej 
w Proszowicach,  spełnia warunki dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie 
przedmiotu zamówienia;

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania 

zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) organu lub instytucji dysponujących  
środkami publicznymi – (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  dotyczące  okoliczności  o 
istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



Załącznik 4 A
Oznaczenie sprawy:18/ZP/2014

................................, dnia ....................

OŚWIADCZENIE
O BRAKU  PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 Oświadczam,  że  podmiot  który  reprezentuję  w  postępowaniu  na  wykonanie 
Termomodernizacji   budynku  Samodzielnego   Publicznego   Zespołu   Opieki   Zdrowotnej 
w  Proszowicach  nie  podlega  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



Oznaczenie  sprawy: 18/ZP/2014                Załącznik nr 5

    WYKAZ
                        ROBÓT  BUDOWLANYCH WYKONANYCH 
                           W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT
 

                                                             Termomodernizacja budynku   
                          Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Nazwa Wykonawcy ______________________________________________________________

Adres  Wykonawcy  ______________________________________________________________

Lp. Rodzaj wykonanych robót 
budowlanych

Inwestor 
i miejsce 

wykonania 
robót 

budowlanych

Daty wykonania
(od-do)

Wartość robót 
budowlanych 

brutto w złotych

                                                                                                                                

                                                                                                                                            (pieczęć i podpis)

_________________,dnia ___________



Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2014                                                                        Załącznik Nr 6

   

   WYKAZ
             OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W W YKONANIU 
                                              ZAMÓWIENIA

                                                               Termomodernizacja budynku     
                              Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Nazwa Wykonawcy ______________________________________________________________

Adres  Wykonawcy  ______________________________________________________________

Lp. Imię i Nazwisko

Kwalifikacje 
zawodowe 

Zakres 
specjalizacji nr i 

data wydania 
uprawnień 

budowlanych

Doświadczenie 
zawodowe na 
stanowisku

i
wykształcenie

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.

                                                                                                                                  (pieczęć i podpis)
____________________,dnia ___________


	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

