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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro 

na  

kompleksowa poprawa stanu zdrowia osób starszych powiatu parczewskiego dzięki 

rozbudowie i modernizacji oddziału geriatrycznego  SP ZOZ Parczew  

 [Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/8/2013] 
 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

ul. Kościelna 136 

21-200 Parczew 

tel./fax: (83) 355 21  13 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2) Wykaz usług – załącznik nr 2 
3) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 PZP – załącznik nr 3 
4) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4 
5) Wzór umowy – załącznik nr 5 
6) Wykaz osób - załącznik nr 6 
7) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia w zakresie i specjalnościach wymaganych w SIWZ – załącznik nr 6a 
8) Dokumentacja techniczna, mapy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: 
       - mapa do celów projektowych, 
       - rzut II piętra budynek główny SP ZOZ Parczew  
       - rzut I piętra budynek główny SP ZOZ Parczew       
       - rzut parteru budynek główny SP ZOZ Parczew 
       - rzut piwnicy budynek główny SP ZOZ Parczew 
   

 
 

 
Podpisał:                 

 
                          Dyrektor  
                                                                                   Samodzielnego Publicznego  
                                                                                    Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                            w Parczewie  

                                                                       mgr Janusz Hordejuk 
 
 

Parczew, dnia 03.04.2013r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Nazwa Zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 

Adres Zamawiającego 
ul. Kościelna 136 
21-200 Parczew 

tel./fax:   (83) 355 21 13 

adres e-mail: zaopspzozparczew@wp.pl 

adres strony internetowej: www.spzozparczew.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zw. w dalszej części 

Specyfikacji jako ,,PZP’’), w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu koncepcji 

architektoniczno-budowlanej rozbudowy budynku SP ZOZ w Parczewie przy ul. 

Kościelnej 136, o Oddział Geriatrii, Rehabilitacji i Zakład Rehabilitacji wraz ze 

sporządzeniem wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego, oszacowaniem 

kosztów robót budowlanych i kosztów eksploatacji, przygotowaniem kompletnego 

wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania pozwolenia na budowę 

i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót budowlanych. 

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:  

Lp. Przedmiot: Etap: 

1) 

Opracowanie koncepcji architektonicznej i koncepcji 
zagospodarowania terenu (koncepcja 
architektoniczno-budowlana), na którym znajduje 
się budynek SP ZOZ w Parczewie  

I 
 

 

 

2) 

Opracowanie wielobranżowego projektu 
budowlanego w zakresie: 

 zagospodarowania terenu, 

 architektury, 

 konstrukcji, 

 technologii oddziałów geriatrii i rehabilitacji 

 technologii zakładu rehabilitacji 

 instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania, elektrycznej, 
wentylacji i gazów medycznych, 
teletechnicznych) 

wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami i innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami szczególnymi (w szczególności BHP, 
p.poż. i Sanepid). 

3) 
Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z 
niezbędnymi załącznikami do uzyskania 
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pozwolenia na budowę. 
Zapłata na rzecz Wykonawcy za realizację I etapu. 

4) 

Opracowanie wielobranżowego projektu 
wykonawczego w zakresie:  

 zagospodarowania terenu, 

 architektury,  

 konstrukcji, 

 instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania, elektrycznej, 
wentylacji i gazów medycznych) wraz ze 
wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami i innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami szczególnymi oraz 

 wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych 
zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową 

 informacji dotyczącej BIOZ (bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia) 

 instalacji i wyposażenia  technicznego 
oddziałów 

 instalacji i wyposażenia w sprzęt 
rehabilitacyjny w pracowniach zakładu 
rehabilitacji 

II 

5) 

Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu 
art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., 
Nr 243, poz. 1623 ze zm.), nad realizacją robót 
budowlanych objętych przedmiotowym projektem 
(przewidywany okres realizacji robót budowlanych 
36 miesięcy)  

III 

UWAGA: 
Zapłata na rzecz Wykonawcy za realizację II i III etapu uzależniona jest od wyboru wniosku 
aplikacyjnego Zamawiającego do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), obszar priorytetowy Program PL07: Poprawa i 
lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. 

 

3. W budynku SP ZOZ w Parczewie przewidzianym do rozbudowy, znajdują się 

następujące komórki organizacyjne:  

1) Niski parter (piwnica) – pomieszczenia zakładu rehabilitacji 

2) Parter – pomieszczenia oddziału rehabilitacji 

3) Pierwsze piętro – pomieszczenia oddziału geriatrii 

4) Łącznik – połączenie budynku głównego szpitala z budynkiem   

dobudowywanym  

5) Winda szpitalna do drugiego piętra włącznie – możliwość wykorzystania 

w budynku dobudowywanym i głównym 

4. Rozbudowa budynku głównego SPZOZ Parczew polega na dobudowaniu do budynku 

głównego pawilonu jednopiętrowego z niskim parterem (piwnicą) i łącznikiem oraz windą 
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szpitalną. Winda ma być usytuowana przy budynku głównym, a poprzez łącznik 

wykorzystywana także w budynku dobudowanym.  

W budynku dobudowywanym ma się mieścić: 

oddział geriatryczny z około 40 łóżkami +/- 2 łóżka, oddział rehabilitacyjny z około 30 

łóżkami +/- 2 łóżka, zakład rehabilitacyjny z pracowniami fizykoterapii, kinezyterapii, 

hydroterapii, masażu - z wyposażeniem, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

wraz z usługą nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.).  

5. Opracowana dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:   

1)  technologie oddziałów geriatrii i rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacji 

2) wszystkie instalacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów 

i zakładu rehabilitacji, 

3) wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 

4) Zapewnienie wewnętrznej komunikacji między budynkami poprzez łącznik na 

każdej kondygnacji , 

5) wytyczenie nowych dróg ewakuacyjnych zgodnie z przepisami ppoż., 

6) dobudowywana winda ma spełniać warunki windy szpitalnej (umożliwienie 

transportu chorych na łóżkach szpitalnych) 

7) dobudowywany budynek ma być na jednym poziomie z istniejącym 

8) wyposażenie oddziałów geriatrii i rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacji 

6. Rozbudowany budynek powinien być dostosowany wyglądem do wymagań zawartych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew. 

7. Powierzchnia użytkowa uzyskana w wyniku rozbudowy powinna być zgodna z Polską 

Normą PN-ISO 9836:1997 ,,Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie 

i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych’’ (na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. [Dz. U. 

z 2012 r., poz. 462]).  

8. Wartość robót budowlanych związanych z rozbudową budynku SP ZOZ w Parczewie, 

realizowanych na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji architektonicznej 

oraz dokumentacji projektowej nie powinna przekroczyć kwoty 6.800.000 złotych brutto 

(bez uwzględnienia kosztów wykonania projektów).  

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

m.in. z: 

1) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, 

poz. 1623 ze zm.);  

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 

3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 462); 
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4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 

z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.); 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); 

6) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 

2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137 ze zm.); 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze 

zm.). 

10. Sporządzone koncepcje architektoniczno-budowlane oraz wszystkie projekty 

i opracowania przygotowane do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 

Starostwa Powiatowego w Parczewie, należy wykonać w wersji papierowej w pięciu (5) 

egzemplarzach. Koncepcje architektoniczno-budowlane należy ponadto przekazać 

w formie wizualizacji 3D w ilości 3 szt. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie 

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać 

w dwóch (2) egzemplarzach, w wersji papierowej. Całą w/w dokumentację należy 

dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – pliki będą 

obsługiwane przez ogólnie dostępne programy. 

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

lokalnej na terenie SP ZOZ w Parczewie. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku), w godzinach od 8 do14 Osobą upoważnioną do kontaktów ze 

strony Zamawiającego w tej kwestii jest: inż. Maria Gadomska  (tel./fax: 83 355 21 13). 

Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej 

na podany numer faksu.  

12. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem:  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie należy wykonać w następujących terminach: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia 

na budowę – w terminie do 20 maja 2013 r.  

2) opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych, o których mowa w Rozdz. III 

ust. 2 pkt 4 SIWZ – w terminie 100 dni kalendarzowych od daty uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 PZP. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji. 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

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

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie wykonał minimum dwa (2) wielobranżowe projekty budowlane wraz z projektami 

wykonawczymi w zakresie: budowy, odbudowy, rozbudowy lub/i nadbudowy obiektu 

budowlanego – zakładu opieki zdrowotnej - i koncepcją architektoniczno-urbanistyczną 

(architektury i zagospodarowania terenu) oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te 

zostały wykonane należycie. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 
 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje poniżej wskazanymi 

osobami, posiadającymi uprawnienia projektanta w specjalności: 

specjalność: ilość osób: wymagania: 

architektoniczna 1 

 osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności 
architektonicznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, 
poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane do 
projektowania, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 
 

 osoba posiadająca co najmniej 5 - letnie  
doświadczenie zawodowe w projektowaniu 
w w/w specjalności. 

konstrukcyjno-budowlana 1 
 osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
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Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, 
poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane do 
projektowania, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 

 osoba posiadająca co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w projektowaniu 
w w/w specjalności. 

instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

1 

 osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
do projektowania w instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, 
poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane do 
projektowania, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 

 osoba posiadająca co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w projektowaniu 
w w/w specjalności. 

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych 

 i elektroenergetycznych 

1 

 osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, 
poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane do 
projektowania, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 

 osoba posiadająca co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w projektowaniu 
w w/w specjalności. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
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Zamawiający nie ustala szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
2. 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.  

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 

za odrzuconą.  

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 

obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 

zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 

3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę                     

w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło                   

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 

zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;  

2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku            

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione           

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                              

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem              

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione      

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                      

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary;  

10) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku 

od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 

1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, 

o którym mowa w art. 31a ust. 1 PZP, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 

Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się 

do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 

67 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; 
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2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 PZP, albo nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.     

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli 

odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) nie złożyli wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 PZP, 

istniejących między przedsiębiorcami oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której 

mowa w art. 26 ust. 2d PZP. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP 

Pouczenie: 

Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ma prawo w terminie  
3 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki. 
UWAGA: Milczenie Wykonawcy co do tej kwestii będzie traktowane jako zgoda na poprawienie omyłek. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 

o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wg. formuły: spełnia / 

nie spełnia. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

A. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu: 
 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

2. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
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z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 

UWAGA: 

Wykaz wykonanych głównych usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę 
w załączniku nr 2 do SIWZ, może ograniczać się jedynie do usług potwierdzających spełnienie przez 
Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ. 

 

Dowodami, o których mowa w ust. 2, są: 
1) poświadczenie, 
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym 
mowa w ust. 2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 
których mowa powyżej. 
 
Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
usług, określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

SIWZ. 

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, zgodnie z załącznikiem nr 6a do SIWZ. 

5. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków), 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia i przedstawi w tym celu, w szczególności pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. 

 
B. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP: 
 

1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

2. 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 PZP, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
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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. 

4. 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 potwierdzenie, 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. 

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt. 4 - 8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt. 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

8. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2-4 i 6 składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

- 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, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 7 składa zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

10. 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 ust. 8-9, 

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. Do terminów wystawienia dokumentów, o których 

mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio ust. 8-9. 
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11.  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 PZP, 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 

PZP, 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. 

 
C. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), 

o której mowa w art. 26 ust. 2d PZP (dotyczy Wykonawców, którzy należą do grupy kapitałowej) 

albo informacja umieszczona w formularzu ofertowym o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej. 

 
D. Inne dokumenty: 

 

1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2. Koncepcja architektoniczno-budowlana, dostosowana do rozwiązań technologicznych oraz 

potrzeb Zamawiającego (w formie pisemnej – 5 szt. oraz w formie wizualizacji 3D – 3 szt.). 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI: 

1. Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza 

formę  porozumiewania się faksem na numer (83) 355 21 13 i drogą mailową na adres 

zaopspzozparczew@wp.pl, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 PZP ma obowiązek uzupełnić wyłącznie pisemnie 

(listownie) na adres Zamawiającego w wyznaczonym terminie, w formie wymaganej w SIWZ. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. 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. 

5. 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 pytanie wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 5 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. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew 

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

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

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

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na 

stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

12. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

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

Zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

14. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 

konieczne. 

15. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub 

zakresu zamówienia, kryteriów oceny, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 

oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

16. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest 

udostępniona na tej stronie. 

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

spółka cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika 

Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie. 

18. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

19. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami – Maria Korniluk, Krzysztof 

Brańka  – tel./faks: 83 355 21 13. 

 

 



[Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/8/2013] 

www.spzozparczew.pl 03.04.2013                 str. 15 

 

VIII. WADIUM:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Warunki wniesienia wadium: 

Wadium może być wniesione w: 

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,   

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, 

poz. 275 z późn. zm.]. 

 

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

1) być wystawione na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 

21-200 Parczew pod nazwą „kompleksowa poprawa stanu zdrowia osób starszych 

powiatu parczewskiego dzięki rozbudowie i modernizacji oddziału geriatrycznego SPZOZ 

Parczew”. 

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

on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a 

i 5 PZP, 

3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – 

obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP 

każdego z tych Wykonawców, 

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

Zamawiającego: 

Nr rachunku bankowego 
92 8042 0006 0000 4851 2000 0020 

 z dopiskiem „Wadium do przetargu na kompleksową poprawę stanu zdrowia” 

6. Zamawiający dopuszcza składanie do oferty dokumentów z ust. 3 lit. b–e  tylko w formie 

oryginałów. Dowody wniesienia wadium należy umieścić w ofercie.   

7. 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, jeżeli jego wniesienia żądano.  
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8. Wykonawca, który nie zabezpieczył oferty wadium zostaje wykluczony z postępowania, 

a jego oferta zostaje odrzucona.  

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

10. Warunki zatrzymania wadium –  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 

1) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 PZP lub 

pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie. 

11. Żądanie ponownego wniesienia wadium – Zamawiający żąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści niniejszej 

Specyfikacji. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

6. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz ofertowy oraz pełnomocnictwo do podpisania 

oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), 

o ile upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz 

z ofertą. 

7. Wraz z ofertą powinny być złożone oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości 

Wykonawcy wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ. 

8. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby 

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej 

treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  

11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym, komputerowym albo 

ręcznym. 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 
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uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

12. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przysłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 

Wykonawcę. 

13. Zaleca się żeby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. 

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

14. 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 stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być 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. 

15. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew 

 

oraz opisane: „kompleksowa poprawa stanu zdrowia osób starszych powiatu parczewskiego 
dzięki rozbudowie i modernizacji oddziału geriatrycznego SP ZOZ Parczew” 

 

– nie otwierać przed dniem 16.04.2013 r., godz. 12:00. 

 

16. Wymagania określone w ust. 13 nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty; wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć 

z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

17. 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’’. 

18. Wykonawca musi wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom – wobec niewypełnienia tej części w Formularzu ofertowym 

(załącznik Nr 1 do SIWZ) Zamawiający oceni, że Wykonawca samodzielnie wykona 

zamówienie.  

19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kościelnej 

136, Sekretariat pokój 2, do dnia 16.04.2013 roku do godz. 11:30. 

2. Kopertę  należy oznaczyć zgodnie z treścią postanowień Rozdziału X ust. 15 SIWZ. 

3. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może  zmienić lub wycofać ofertę. 

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 
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[w Sali Konferencyjnej Nr 3]. 

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

6. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje do wiadomości kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

7. 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. 

8. Wykonawcom, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert na ich wniosek, Zamawiający 

przekaże informacje z otwarcia. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie. 

2. Cenę oferty stanowi kwota brutto. 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                        

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji. 

7. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze. Zasady zaokrąglania do 

pełnego grosza (dwóch miejsc po przecinku): 

 

Zaokrągleń należy dokonywać w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a 

końcówki równe 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 

mniejsza lub równa ,,4’’, należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa 

od ,,5’’, należy zaokrąglić w górę). 

 

8. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN, na zasadach 

określonych umową (załącznik nr 5) 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

 

Kryterium: Ranga: 

Cena oferty 100% 

 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium cena oferty (C), zostanie 

przeprowadzony wg. wzoru: 

 

najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert 

C   =                                                                                                          x   ranga  x  100 

cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej) 
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3. Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów, otrzymana za kryterium cena oferty. 

4. 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; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie PZP; 

2) spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ; 

     3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny.  

 

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 ustawy nie stanowią inaczej. Jest 

jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

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

zawartym w ofercie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, 

przed podpisaniem umowy, 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. 

 

XV. 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. 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. 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. 
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2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 PZP, 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. 

3. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony 

prawnej zawiera Dział VI ustawy PZP. 

  
 


