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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej 4 845 000 EURO
na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu

Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ul. Kościelna 136;  21-200 Parczew

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 PZP – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3,
4. Wykaz robót – załącznik nr 4,
5. Wykaz usług – załącznik nr 5,
6. Wykaz osób – załącznik nr 6,
7. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 6a,
8. Wykaz cen – załącznik nr 7,
9. Parametry techniczne urządzeń – załącznik nr 8,
10. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 8a,
11. Warunki gwarancji urządzeń – załącznik nr 9,
12. Wzór umowy – załącznik nr 10,
13. Dokumentacja projektowa:

1) Projekt budowlano-wykonawczy (branża –
konstrukcja);

2) Projekt budowlano-wykonawczy (branża –
sanitarne);

3) Przedmiar robót – roboty budowlane;
4) Przedmiar robót – instalacja centralnego

ogrzewania;
5) Przedmiar robót – instalacja wentylacji

mechanicznej;

6) Przedmiar robót – instalacja elektryczna;
7) Przedmiar robót – instalacja wod-kan i

sprężonego powietrza;
8) Rzuty: parter – instalacje siły,  oświetlenia,

dach – instalacje elektryczne, rozdzielnice –
branża: elektryczna;

9) Rzuty: parter, parter (technologia), elewacje,
dach, sufity podwieszone – branża:
architektoniczna;

10) Program funkcjonalno – użytkowy Budynku
Głównego i Pawilonu Geriatrii – Psychiatrii
(rzuty piwnicy, kondygnacji);

11) Aneks do Programu funkcjonalno –
użytkowego (zmiany bloku operacyjnego II
piętro)  + rzut II piętra);

12) Program funkcjonalno – użytkowy na
dostosowanie budynku magazynowego na
potrzeby pododdziału leczenia uzależnień od
alkoholu (architektura) – plan sytuacyjny +
rzut parteru.
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, fax: (83) 355 21 13
adres strony internetowej Zamawiającego: 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 powyżej 4 845 000 EURO.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych
usług medycznych, w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji
wodno-kanalizacyjnej wraz z dostawą urządzeń.

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

Słownik główny:
Główny przedmiot 45000000-7 Roboty budowlane

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Dodatkowe przedmioty 33191100-6 Urządzenia sterylizujące

39330000-4 Urządzenia dezynfekujące
34912100-4 Wózki popychane

31122000-7 Jednostki prądotwórcze

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

L
p
.

Zakres: Lokalizacja:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt
budowlano – wykonawczy w branży:
architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej
i instalacji elektrycznej) na roboty budowlane,
polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku
magazynowego na potrzeby pododdziału uzależnień,
uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z
wykonaniem robót budowlanych polegających na
dostosowaniu pomieszczeń budynku
magazynowego na potrzeby pododdziału uzależnień

BUDYNEK
MAGAZYNOWY
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2) Doposażenie pomieszczeń budynku uzależnień
od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji w
urządzenia (w tym, w agregat skraplający
chłodzony powietrzem i centralę wentylacyjną)
wraz z wykonaniem robót budowlanych,
polegających na dostosowaniu pomieszczeń
budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby
centralnej sterylizacji

BUDYNEK
UZALEŻNIEŃ

OD ALKOHOLU
NA POTRZEBY
CENTRALNEJ
STERYLIZACJI

3) Zakup sterylizatorów przelotowych parowych

4) Zakup myjni – dezynfektora do narzędzi
chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego

5) Zakup myjni – dezynfektora do mycia wózków i
środków transportowych

6) Zakup wózków transportowych

7) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt
budowlano – wykonawczy w branży: architektonicznej,
konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji
elektrycznej) na roboty budowlane, polegające na
dostosowaniu pomieszczeń Budynku Głównego oraz
Pawilonu Geriatrii-Psychiatrii do wymogów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia
jakości świadczonych usług medycznych, uzyskanie
pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem robót
budowlanych, obejmujących poniżej wymienione:

BUDYNEK GŁÓWNY
ORAZ

PAWILON GERIATRII
- PSYCHIATRII

8) Modernizację oddziału dziecięcego:

a) wykonanie podłóg z materiałów umożliwiających
ich mycie i dezynfekcję, dostosowanie
pomieszczeń higieniczno – sanitarnych [z
podziałem na płeć]),

b) wydzielenie pomieszczeń porządkowych

9) Modernizację oddziału internistyczno –
kardiologicznego

10) Modernizację oddziału położnictwa z
neonatologią oraz ginekologicznego (bez
mocowania grzejników
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11) Modernizację oddziału chirurgiczno – urazowego

12) Modernizację oddziału geriatrycznego

13) Modernizację oddziału psychiatrycznego

14) Modernizację kuchni

15) Modernizację pomieszczenia przeznaczonego do
mycia i dezynfekcji środków transportu

16) Instalację wentylacji w budynku głównym Szpitala

17) Instalację wentylacji w pawilonie przewlekle
chorych (geriatria i psychiatria)
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18) Wymiana agregatu  prądotwórczego obejmuje :

1/ Zakup i dostawę agregatu prądotwórczego o
mocy 200kVA z automatycznym rozruchem o
parametrach określonych w załączniku nr 8 do
SIWZ

2/ Opracowanie projektu technicznego
zawierającego:
a) sposób zasilania obiektów szpitalnych ze stacji
ST-23 poprzez rozdzielnię NN,
b) warunki techniczne współpracy agregatu z
odbiornikami elektroenergetycznymi SPZOZ,
c) zatwierdzone uzgodnienia do odbioru zadania
przez dostawcę energii elektrycznej.
3/ Dostosowanie istniejącego pomieszczenia pod
względem budowlanym:
 a)  remont tynków,
 b) malowanie,
 c) wymiana instalacji elektrycznej.

4/ Posadowienie nowego zespołu na istniejącym
fundamencie lub wykonanie nowego.

5/ Montaż i uruchomienie agregatu /w budynku w
miejsce obecnie zainstalowanego agregatu/ z
przeprowadzeniem prób i testów, przeszkolenie
obsługi, przekazanie dokumentacji
powykonawczej i eksploatacyjnej w języku
polskim.

6/ Podłączenie istniejących linii kablowych odbioru
mocy łączących agregat z rozdzielnią
bezpieczników /RNN/.

7/ Wykonanie układu wentylacji pomieszczenia
/czerpni powietrza/ oraz układu wydechowego
/wyrzutni spalin/.

8/ Zabezpieczenie szpitala w rezerwowe źródło –
przewoźny agregat o mocy 200kVA na czas
wykonywanych prac remontowych
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4. Roboty należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę, opisem technicznym,
przedmiarami robót (sterylizacja), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
przepisami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, polskimi normami
przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz warunkami
określonymi  w projekcie umowy.

5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała instalacja (montaż) urządzeń (sprzętu)
objętego przedmiotem zamówienia, wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w
zakresie obsługi urządzeń, a także w zakresie podstawowej konserwacji urządzeń
(czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji oraz usuwania prostych usterek
technicznych).

6. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej
w miejscu realizacji robót. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Zdzisław Miszczak . Wizję
lokalną przewidziano w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji  lokalnej  na
nr faksu 83 355 21 13.

7. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z Prawem
budowlanym oraz atestami higienicznymi.

8. Roboty będą realizowane w czynnym obiekcie i nie mogą utrudniać prawidłowej działalności
Szpitala. Wykonawca we własnym zakresie winien odizolować front robót (zabezpieczyć
przed przedostawaniem się kurzu i innych zanieczyszczeń) od pozostałych pomieszczeń
Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem okien i innych elementów nie podlegających wymianie.

UWAGA – Ze względu na wykonywanie prac na obiekcie czynnym, wszelkie roboty związane
z wyłączaniem mediów i demontażami materiałów i urządzeń winny być każdorazowo uzgadniane
z Zamawiającym.
9. Roboty muszą być realizowane zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik

nr 10 do SIWZ, jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte
traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

10. Zapłata za poszczególne etapy wymienione w ust. 3 pkt 1-18 siwz, składające się na
przedmiot zamówienia, będzie dokonywana na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu
przez Wykonawcę poszczególnego etapu przedmiotu zamówienia i dokonaniu odbioru
częściowego tego etapu bez zastrzeżeń.

11. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub
produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi
technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne
należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od
wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

 Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub
występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

12. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń, zawiera
załącznik nr 8 do SIWZ (Parametry techniczne urządzeń) i załącznik nr 9 do SIWZ
(Warunki gwarancji urządzeń), a w zakresie robót budowlanych, określony jest w:
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Budynek uzależnień od alkoholu (dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na
potrzeby centralnej sterylizacji):

1) Architektura Rzuty: parter, parter
(technologia), elewacje, dach,
sufity podwieszone

2) Konstrukcja: Projekt budowlano-wykonawczy Rysunki: Ruszt wsporczy
(konstrukcja), rzut stropodachu

3) Sanitarne: Projekt budowlano-wykonawczy Załączniki + rzuty

4)  Elektryczne Rzuty: parter – instalacje siły,
oświetlenia, dach – instalacje
elektryczne, rozdzielnice

5) Przedmiar robót – roboty budowlane

6) Przedmiar robót – instalacja centralnego
ogrzewania

7) Przedmiar robót – instalacja wentylacji
mechanicznej

8) Przedmiar robót – instalacja elektryczna

9) Przedmiar robót – instalacja wod-kan i sprężonego
powietrza

Budynek Główny oraz Pawilon Geriatrii - Psychiatrii

10) Program funkcjonalno – użytkowy Budynku
Głównego i Pawilonu Geriatrii -Psychiatrii

Rzuty piwnicy, kondygnacji

11)  Aneks do Programu funkcjonalno - użytkowego Zmiany bloku operacyjnego (II
piętro) + rzut II piętra

Dostosowanie budynku magazynowego na potrzeby pododdziału uzależnień

12) Program funkcjonalno – użytkowy na
dostosowanie budynku magazynowego na potrzeby
pododdziału leczenia uzależnień od alkoholu
(architektura)

Plan sytuacyjny + rzut parteru

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
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1. Termin wykonania projektów budowlano-wykonawczych dokumentacji wraz z otrzymaniem
pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę – w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Termin wykonania robót budowlanych: do 28.06.2013 r.
3.    Ostateczny termin realizacji całego projektu do dnia 28.06.2013 r.

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

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 2 do niniejszej Specyfikacji.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) robotę
budowlaną obejmującą wykonanie robót polegających na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku użyteczności publicznej, o łącznej wartości minimum 1 500 000,00 zł
brutto;

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną)
usługę projektową polegającą na sporządzeniu projektu budowlano – wykonawczego
w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej
obiektu budowlanego użyteczności publicznej, o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;

i załączy dokument potwierdzający, że:

- roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone,

- usługi zostały wykonane należycie.

UWAGA:

Zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z
późn. zm.), przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
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socjalny.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
który zawiera jednocześnie dwa elementy, tj. minimum 1 robotę budowlaną obejmującą
wykonanie robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności
publicznej oraz minimum 1 usługę projektową, polegającą na sporządzeniu projektu budowlano
– wykonawczego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej obiektu
budowlanego użyteczności publicznej, o łącznej wartości minimum 1 550 000,00 zł brutto,
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonał zamówienie w pkt 2 lit. a i b powyżej.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnionymi
osobami, które będą uczestniczyć w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie -
robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych. Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do kierowania robotami
objętymi przedmiotem zamówienia w branży:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane), tzn. przekaże
Zamawiającemu informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia tych osób, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Branża:
Ilość

wymaganyc
h osób:

Wymagania:

Kierownik robót w
branży

konstrukcyjno -
budowlanej

jedna osoba

- posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi – 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, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
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- posiadająca co najmniej 3 – letnie doświadczenie
zawodowe.

Kierownik robót w
branży

instalacyjnej w
zakresie sieci,

instalacji
i urządzeń
cieplnych,

wentylacyjnych,
gazowych,

wodociągowych i
kanalizacyjnych

jedna osoba

- posiadająca uprawnienia budowlane w
wymaganej specjalności (w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) do
kierowania robotami budowlanymi - 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, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- posiadająca co najmniej 3 – letnie doświadczenie
zawodowe.

Kierownik robót w
branży

instalacyjnej w
zakresie sieci,

instalacji i
urządzeń

elektrycznych i
elektroenergetycz

nych

jedna osoba

- posiadająca uprawnienia budowlane w
wymaganej specjalności (w zakresie  instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)
do kierowania robotami budowlanymi – 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, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,

- posiadająca co najmniej 3 – letnie
doświadczenie zawodowe.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż równowartość 1 000 000,00 zł.

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. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 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;
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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
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.

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

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania 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;

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, albo nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą;
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3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:

1) jest niezgodną 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,

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 2 do SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące:

1) posiadania uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności będącej
przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:

Oceny spełnienia tego warunku, Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP.
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek wymieniony za spełniony, jeśli wykazane zostaną:

a) wykonanie należycie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej wykonanie robót
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej,
w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 a)
SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo.

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych
w  Rozdziale V ust. 1 pkt 2 a) SIWZ (Wykaz robót – załącznik nr 4 do SIWZ).

b) wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną)
usługę projektową polegającą na sporządzeniu projektu budowlano – wykonawczego w
branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej
obiektu budowlanego użyteczności publicznej, w zakresie niezbędnym do spełnienia
warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 b) SIWZ wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych
w  Rozdziale V ust. 1 pkt 2 b) SIWZ (Wykaz usług – załącznik nr 5 do SIWZ).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wskazane zostaną osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc funkcję kierowników w poszczególnych
branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej – wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w
Rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ (Wykaz osób – załącznik nr 6 do SIWZ, Oświadczenie
Wykonawcy - załącznik nr 6a).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiajacy uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi informację z  banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
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w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczacego sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu załączonego do
oferty o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej określonej w Rozdziale V ust.
1 pkt 4 SIWZ.

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 3 do SIWZ.

2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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.

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. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 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 notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
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8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 2-4 i ust. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ust. 5 - 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 PZP.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.

11.  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.

C. Inne dokumenty:

1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Specyfikacji oraz
wypełnione wszystkie załączniki.

2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom
Zamawiającego i spełniają wszystkie parametry techniczne, o których mowa w załączniku nr
8 do SIWZ (Parametry techniczne urządzeń) oraz są dopuszczone do obrotu i używania na
terenie Polski, a także są oznaczone znakiem CE (posiadają Certyfikat CE) – zgodnie z
załącznikiem nr 8a do SIWZ.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
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1. Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza
formę  porozumiewania się faksem na numer (83) 355 21 13.

2. Dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 PZP ma obowiązek uzupełnić wyłącznie pisemnie
(listownie) 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 powyżej 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.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku 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 w Parczewie
ul. Kościelna 136,
21-200 Parczew

lub faksem na numer: (83) 355 21 13
Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/2011.

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.
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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),
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:
Marianna Korniluk faks: (83) 355 21 13

VIII. WADIUM:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł.
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 w Parczewie, ul.

Kościelna 136, 21-200 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,
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5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:

Nr rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Parczewie  Nr 92 8042 0006 0000 4851 2000 0020 z dopiskiem
„Wadium na dostosowanie SPZOZ w Parczewie”

6. Zamawiający dopuszcza składanie do oferty dokumentów z ust. 2 pkt 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.

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:
a) 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

b) 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 nie 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
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elektronicznej.
6. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz ofertowy i Wykaz cen oraz pełnomocnictwo

do podpisania oferty, 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 oraz właściwości przedmiotu zamówienia, 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. Pełnomocnictwo złożone ma
być jako część oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

11. Oferta musi być sporządzona czytelnie, 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 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 w Parczewie
ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew

oraz opisane:
,,Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000  EURO na zaprojektowanie

 i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń, w zakresie dostosowania SP ZOZ
 w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

 w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych.
Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-352122/11/2011 – nie otwierać przed dniem 26.01.2012r, godz. 11:00
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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”/,,WYCOFANIE’’.

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 - Parczew, ul.
Kościelna 136, pokój nr 1, do dnia 26.01.2012 roku do godz. 10:30

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 zwrócona Wykonawcy niezwłocznie. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2012 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
[Parczew, ul. Kościelna 136].

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. Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem
ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz.
93 z późn. zm.).

2. Cena oferty (wynagrodzenie) musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w Opisie
przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy.

3. Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.
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4. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie.
5. 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).

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

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:

Lp. Opis kryterium Ranga
1 Cena oferty 100%

2. Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium wymienione w ust. 1, zostanie
przeprowadzony wg. wzoru:

Lp. Opis kryterium Ranga Opis metody przyznawania punktów

1 Cena oferty 100 %

Proporcje matematyczne wg wzoru:

100
badanejofertyCena

niejszejnajkorzystofertyCena
´

Max liczba punktów - 100

3. Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów, otrzymana za kryterium określone w ust. 1.
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 ceny.



,,Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000  EURO
na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

 w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych.’’
Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/2011.

www.spzozparczew.pl  29.12.2011r         Strona 23 z 25

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 10 do SIWZ.

2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziału XV SIWZ.

3. 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.

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

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

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

7. 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.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2% wynagrodzenia
umownego określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [t.j.
Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.].
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3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca powinien dokonać
przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Parczewie  Nr 92 8042 0006 0000 4851 2000 0020

z dopiskiem:

,,zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania

nr SPZOZ.V.ZP-3522/11/2011’’

przy czym w terminie podpisania umowy, środki pieniężne muszą znaleźć się na
rachunku bankowym Zamawiającego.

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

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę
zamówienia;

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3) kwotę gwarancji;

4) termin ważności gwarancji;

5) bezwarunkowe i nieodwołane zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia żądania, w związku z tym, że Wykonawca, z którym podpisano umowę nie
wykonał jej lub wykonał ją nienależycie.

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

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

Istotne postanowienia umowy zawiera Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
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Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
określonych w Dziale VI PZP.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1, są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 – 198 ustawy.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są
uregulowane w art. 198a – 198g PZP.
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