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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  

na: 
 
 

Modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
 Pabian-Med w Pabianicach.   

Etap II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówienie o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 



 
I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

 
Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Pabian - Med w Pabianicach ,  
ul. Kilińskiego 10/12,  
95-200 Pabianice, woj. łódzkie, 
Tel :  (+48) 42-21-21-921 
Fax:  (+48) 42-21-21-976 
 NIP:731-10-03-493, 
 REGON: 000645292, 
 KRS: 0000001111 
www.pabianmed.pl 
e- mail : pabianmed@pabianmed.pl 
 
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: 

Modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
 Pabian-Med w Pabianicach. 

Etap II 
 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ, prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08. 
2013 roku poz. 907 ze zmianami ) zwanej dalej „ustawą Pzp „ lub „Pzp”. 
 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych na parterze budynku A i C 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach. 
Zakres robót modernizacyjnych zawiera przedmiar robót, który jest integralną częścią SIWZ. 

 
Użyte materiały muszą nawiązywać do materiałów jakich użyto przy modernizacji I piętra przychodni. 

 
II. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną w przychodni celem sprawdzenia 

warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz celem 
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż 
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

III. Dołączony do materiałów przetargowych przedmiar robot należy traktować jako pomocniczy. 
IV. Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe. 
V. Roboty mają być prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z czym, Zamawiający wymaga, aby 

były one prowadzone z zachowaniem warunków zapewniających bezpieczeństwo dla osób i 
mienia, a uwzględniając ciągłą pracę, aby realizacja robót była uzgadniana z Zamawiającym w celu 
zapewnienia należytych warunków przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz 
pacjentów. 
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VI. Podczas wizji lokalnej Wykonawca przedstawi koncepcję oraz kolorystykę pomieszczeń, która 
musi być spójna z aranżacją I piętra przychodni. 

VII. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
VIII. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku dla oferowanych materiałów wszystkie 

niezbędne i obowiązujące deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, w tym certyfikat CE /Unii 
Europejskiej/. 

IX. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane 
materiały, nie dłuższej jednak niż 8 lat. 
 

X. Zamawiający, oczekuje: 
 

1) Właściwego utrzymania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac remontowych. 
2) Koszty zużytych mediów w trakcie realizacji zadania (energia elektryczna, woda) ponosi 

Zamawiający. 
3) Przestrzegania procedur środowiskowych obowiązujących u Zamawiającego z zastrzeżeniem, że 

właścicielem odpadów powstających podczas wykonywania prac budowlanych jest Wykonawca. 
4) Uporządkowania terenu „budowy" po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w 

terminie ustalonym na dzień odbioru robót. 
5) Zapewnienia warunków bezpieczeństwa BHP i ppoż, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami obowiązującymi u Zamawiającego. 
 

 
IV. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) 

 

 
CPV 45.00.00.00-7 - roboty budowlane 
CPV 45.11.13.00-1 - roboty rozbiórkowe 
CPV 45.44.21.00-8 - roboty malarskie 
CPV 45.31.00.00-3 - roboty elektryczne 
CPV 45.32.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
CPV 45.33.22.00-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne 
 

 
V. OFERTY WARIANTOWE,  UMOWY RAMOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

   
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiające nie przewiduje wyboru oferty w formie aukcji elektronicznej.  
 
 

 
VI. OFERTY RÓWNOWAŻNE 

 

 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu 
zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia /przykładowe listwy 
systemu TREPNOS/, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie 
dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. 
Zamawiający, przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy 
użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane 
wymagania. 



Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.   
 

 
VII. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Należy złożyć jedna ofertę na całe zadanie, które jest przedmiotem postępowania. 
 

 
VIII . ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE 

 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających. 
 

 
IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 
Wymagany i nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zamówienia:   
rozpoczęcie robót winno nastąpić w ciągu 5 dniu od podpisania umowy, 
zakończenie robót do dnia 10 grudnia 2015 roku. 
 

 
X.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy:  
1.  Spełniają warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:  
1.1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

warunek ten zostanie spełniony poprzez wykazanie, że Wykonawca:  wykonał w okresie ostatnich 5 lat, 
licząc wstecz od daty składania ofert, co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. 
Za robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie robotę budowlaną polegającą na modernizacji 
pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż 100 000,00 
złotych (słownie: sto tysięcy złotych), w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.                        
 
Warunki  te w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
Zamawiający będzie oceniał łącznie 
 
1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania. 
 
warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobą, która będzie pełnić 
funkcję kierującą i nadzorującą robotami modernizacyjnymi, posiadającą uprawnienia w specjalności 
budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe. 
 

W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 
grudnia 2000roku o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2013 
roku poz. 932), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje 



zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim 
zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 
W odniesieniu do obywateli państw Członkowskich zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 18 
marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku nr 63 poz.394). 
 
1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca : posiada polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia o wartości min. 500 000,00 złotych ( pięćset tysięcy złotych). 

 
1.5 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien 

spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

3.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek powinien 
spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

4.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci spełniający warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 

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

 
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i 
oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców 
prowadzona będzie na podstawie analizy ww. dokumentów metodą „spełnia-nie spełnia”.  

 
 

  
           XI. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
  

 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, należy przedłożyć następujące dokumenty:  
a)  Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w/g 

wzoru nr 2.  
b) Wykaz co najmniej trzech robót polegających na modernizacji pomieszczeń w obiektach 

użyteczności publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto 
tysięcy złotych), w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania (w formie oryginału) oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
 



Dowodami potwierdzającymi, że robota budowlana została wykonana należycie są: 
- poświadczenia, 
- referencje, 
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia. 
Jeżeli Wykonawca składa inne dokumenty zamiast poświadczenia, powinien podać przyczyny braku 
możliwości uzyskania takiego poświadczenia. 
UWAGA! 
W niniejszym postępowaniu, Wykonawcy w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, mogą przedkładać 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich 
prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku  
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). 
 

c) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ. 

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne 
uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność i  związanej z 
przedmiotem zamówienia  ważnej w dniu otwarcia ofert. 
(innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jest inny niż polisa dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składki). 
 

2. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków dotyczących braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, należy przedłożyć:  

a) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
 w/g wzoru nr 3. 

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

c) W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 
należy przedłożyć: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca 
albo, w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej informację o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej w formie oryginału, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWIZ. 

d) W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, 
Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, istniejących miedzy 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

e) Jeżeli oferent będzie polegał na zasobach innych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w 
art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia , zamawiający 
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania -  o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
- Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 2 

podpunkt a), b) i c) składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
- Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 1 podpunkt b), c) i d) oraz formularz oferty są 

składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał 
pełnomocnictwa celem ustalenia: 

 Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców, 

 Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne 
(wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). 

- Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 
umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę 
pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta 
musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

 
Podmioty zagraniczne: 

1) Oferent, który ma siedzibę poza terytorium RP winien złożyć dokument wystawiony w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się o którym mowa powyżej, zastępuje się go 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 miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 

3) Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

 
XII. PYTANIA I WYJAŚNIENIA i SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 

 

 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Elżbieta Tkaczuk 
e- mail   pabianmed@pabianmed.pl 
W niniejszym postępowaniu:  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie: www.pabianmed.pl   
2. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za 

pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską).  
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przesłane za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony 
postępowania, zaś oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnej drogą 
pocztową (w tym również za pomocą poczty kurierskiej).  

4. Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje w formie 
faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt jej 
otrzymania tą samą drogą.  

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej 
postępowania.  

6. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w związku z wszczętym 
postępowaniem o zamówienie publiczne  

7. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.  
8. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający w ciągu 5 dni przekaże SIWZ w formie papierowej  
9. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 



do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosków, o którym mowa 
w ust. 5, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

11. Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią wniosku (bez ujawniania danych dotyczących 
Wykonawcy, który go złożył) będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców, 
którym doręczono niniejszą SIWZ.  

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę większej ilości ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
2. Ofertę należy sporządzić na druku oferty załączonym do SIWZ, lub innym formularzu, który 

uwzględnia wszystkie zapisy załączonego wzoru.  
3. Ofertę należy napisać. w języku polskim czytelnym pismem -  pod rygorem nieważności.  
4. Ofertę stanowi druk „Oferta" z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

(art. 44 ustawy) oraz dokumentami, które je potwierdzają.  
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
6. Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
7. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.  
8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 
9. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:  

 wszystkich stronach oferty,    

 załącznikach,  

 w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany. 
10. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z 

ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do 
reprezentacji.  

11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (DZ.U. z 2003 roku nr 153 
poz. 1503), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania winny być oznaczone jako niejawne, oddzielnie trwale spięte i 
załączone do oferty . 
 

 

 
XIV.  WADIUM 

 

 
Zamawiający wymaga wnoszenia wadium. 
1. Wysokość wadium: 
a) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium; 
b) Wadium wynosi 3 000,00 złotych ( trzy tysiące złotych). 



c) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 
2. Forma wadium: 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 
1158, ze zmianami). 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: 
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 Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę kopię polecenia przelewu. Oryginał wadium 
wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 

4. Termin wniesienia wadium: 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert. Oferta nie zabezpieczona wadium lub nie zabezpieczona dopuszczalną formą 
wadium, lub nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości, nie będzie rozpatrywana, a 
wykonawca ten będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego. 

5. Zwrot wadium: 
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem podpunktu d). 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. 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie podpunktu a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie. 

g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 
2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
 



 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 
Wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
  

  
XVI. ADRESOWANIE OFERT 

 

 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z 
treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 
Oferta winna być złożona w dwóch kopertach. Koperty należy oznakować w następujący sposób:  
Koperta zewnętrzna:  
OFERTA NA : Oferta na modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach. Etap II 

Należy ją zaadresować na adres Zamawiającego. 
Koperta wewnętrzna: 
Winna być oznakowana tak, jak koperta zewnętrzna i dodatkowo opieczętowana pieczątką firmową. 
 

 
XVII.TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

  
1. Upływa dnia 20 października 2015 r. o godz. 9.30 
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu.  
 

 
XVIII. OTWARCIE OFERT 

 

 
Nastąpi dnia 20 października 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zadania. 
1. Oferenci winni być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający 

ogłosi nazwy Oferentów, ich adresy, ceny ofertowe, udzielony okres gwarancji oraz inne informacje 
dotyczące terminów wykonania i płatności.  

2. W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle 
mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.  

3. Zamawiający udostępni Wnioskodawcy protokół lub załączniki do protokołu na jego wniosek. 
Udostępnienie powyższego następuje poprzez wgląd w siedzibie Zamawiającego.  

4. Bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w siedzibie 
Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków 
technicznych, służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.  

 
 

 
XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

 
1. Zaoferowana przez Wykonawców cena jest ceną ryczałtową. 



2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z: 
przedmiarów robot, (kosztorysu ślepego), 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
wizji lokalnej miejsca robót,  
oraz informacji i wyjaśnień od Zamawiającego. 

3. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 
zamówienia, w szczególności: opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny 23% podatek 
VAT, ewentualne opusty. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen.  

5. Cenę oferty należy podać w PLN.  
6. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), 

przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w 
tysięcznych częściach złoty). 

7. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według 
średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, 
w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

8. Cenę oferty brutto należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr  1 do SIWZ.  
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.  

 

 
XX. WALUTA I ROZLICZENIE 

 

 
1. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będzie w złotych polskich.  
2. Zamawiający ustala termin płatności faktur do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru bez zastrzeżeń , podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
   

 
XXI .  KRYTERIA OCENY OFERT 

 

 
 
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.  
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:    
 
2.1. Cena oferty –  70 pkt 
 

                 Cena minimalna oferty  
Cena = --------------------------------- x 70 pkt.  
                   Cena oferty badanej  
 
2.2. Gwarancja ( okres liczony w miesiącach ) – 20 pkt 
 

Okres gwarancji oferty badanej  wyrażonej w miesiącach 
Gwarancja   = ------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt.  

Okres gwarancji oferty najdłuższy wyrażonej w miesiącach  



 
2.3. Termin realizacji  zamówienia (wyrażony w dniach) – 10 pkt 
 

Okres realizacji  oferty najkrótszej   wyrażonej w dniach 
Realizacja    = ------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt.  

Okres realizacji oferty badanej wyrażonej w dniach 
 
3. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

ustawie Pzp ( Dz. U. z 09.08.2013 roku poz. 907 ze zmianami) spełnia wymagania określone w SIWZ, 
uzyskała najwyższą ilość punktów oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

 
 

 
XXII . ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY 

 

 
Zamawiający żąda od Oferenta, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
Zamawiający będzie żądać od Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości od 2,5 % wartości umowy. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych 
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, to znaczy: 

- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Wniesienie pełnej kwoty zabezpieczenia nie może nastąpić  później niż  do połowy okresu, na który 
umowa została zawarta. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  
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Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części: 
70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy i zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od 
końcowego odbioru wykonanych robót, 
30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi i zostanie zwrócone 14 dni po upływie okresu 
rękojmi. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w niniejszej SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Pzp) 
 
 
 
 



 
XXIII .KARY UMOWNE 

 

 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne zgodnie  
z zapisami we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).  
 

 
XXIV. ZMIANY W UMOWIE 

 

 
1. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 144 ust. 1 

ustawy Pzp. 
2. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy w przypadku: 

a) Zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w zakresie przedmiotu 
umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy. 

b) Zaistnienia przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, gdy 
niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

c) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającej z czynników obiektywnych lub 
niezależnych od Stron, np. zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia występujących 
po zawarciu umowy, które uniemożliwiłyby należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków. 

d) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z 
okoliczności wskazanych w pkt 2 podpunkt a), b), c). 

3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 
protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 
okoliczności wymienionych w pkt 2 podpunkt a), b), c). Protokół konieczności będzie załącznikiem do 
aneksu zmieniającego niniejszą umowę.  

5. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić 
później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i 
nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 
XXV. MODYFIKACJE SIWZ 

 

 
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ.  
2. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie papierowej i zamieści ją na stronie 
internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.  

3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach.  

4. Dokonaną zmianę, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający 
niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację oraz zamieści na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

 
 
 



 
XXVI. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY 

WYJAŚNIENIA DO ZŁOŻONYCH OFERT 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY 

 

 
 
1. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. 
2. Oferent może wycofać ofertę, aby dokonać tego skutecznie, należy doręczyć Zamawiającemu 

odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej podpisane przez osobę, która złożyła ofertę, 
ewentualnie podmiot właściwie umocowany 

3. Wykonawca może odebrać swoje dokumenty, dopóki termin związania nie rozpocznie biegu. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o wyjaśnienie dotyczące złożonych ofert (art. 87 

ustawy Pzp).  
5. Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.  
6. Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
 

 
XXVII.  WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

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

złożyli oferty o:  
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 

i uzasadnienie jej wyboru. 
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
3. Po wyborze oferty załączniki do protokołu, będą na wniosek zainteresowanych Oferentów, do wglądu 

w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach ul. 
Kilińskiego 10/12 pokój 219.  

 
 

 
XXVIII . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, Pzp czynności Zamawiającego 
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wyłącznie 
wobec czynności Zamawiającego:  

a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  
c) odrzucenia oferty odwołującego,  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych na 
zasadach określonych w Dziale VI Rozdziały 1 i 2 ustawy Pzp. 

 
 
 



 
XXIX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

 

 
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.  
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zgodnie z 

projektem umowy stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, lub dokonanych modyfikacji lub 
zmian przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość przedłożenia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie 
określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą z ofert z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. 

7. Do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 
inaczej.  

8. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
informacji publicznej. 

9. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w 
ofercie.  

10. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:  
- podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą 

środki finansowe za wykonanie umowy. 
 

 
XXX.  PODWYKONAWCY 

 

 
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania 

przez Wykonawcę zamówienia.  
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy Podwykonawcom.  

4. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu oferty oznacza jego rezygnację z powierzenia 
jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom. 

5. Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo należy przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, w ciągu 7 dni od jej zawarcia.  

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

9. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub wymogów 
prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców jak za własne.  



10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na 
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 
 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
 
1. Formularz oferty  – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie art. 22 –  załącznik nr 2  
3. Oświadczenie art. 24 – załącznik nr 3 
4. Wykaz doświadczenia zawodowego –załącznik r nr 4 
5. Wykaz kadry –załącznik nr 5 
6. Oświadczenie o grupach kapitałowych –załącznik nr 6 
7. Wzór umowy – załącznik nr 7 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ:  
 

 

 

Formularz oferty 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

adres …………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon……………………………………………………………………………………………………………… 

e –mail …………………………………………………………………………………………………………………. 

REGON ……………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP………………………………………………………………………………………………………………… 

fax…………………………………………………………………………………………………………………… 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
 Pabian-Med w Pabianicach. Etap II. 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami istotnych warunków zamówienia za 
wynagrodzeniem  ryczałtowym w kwocie: 

 

-  cena netto........................................zł  
 
(słownie:...........................................................................................................................); 

 

Podatek Vat   ……………..%   ……………………………………..zł 
 
-  cena brutto......................................zł  
 

(słownie:...........................................................................................................................); 
 
Terminy wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia: 

Termin wykonania  modernizacji : ………………………………. dni kalendarzowych. 

Okres gwarancji ……………………………………………………… miesięcy. 

1. Oświadczam, że: 
1.1. zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 

1.2. zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji Zamówienia oraz złożenia oferty; 
1.3. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ; 

               1.4. podana cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia; 
              1.5. zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy udziale podwykonawców*, którym    
 
   powierzamy  do wykonania .................................................................................................. 



   1.6. dokonaliśmy wizji lokalnej w budynku przychodni SPZOZ Pabian-Med w Pabianicach 
 
2. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu i załączam na tę okoliczność 

           wymagane dokumenty: 
2.1. Oświadczenie, zgodne z treścią przepisu art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień 

 publicznych; 
2.2. Zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikiem; 
2.3  Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, dotyczącej 

złożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego 

dokumentu lub nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym 

znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego, oświadczam że informacje zawarte w 

ofercie oraz dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 
 
 
Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 
 
 

 
 
................................................             
miejscowość i data                     

 
 
 

......................................................... 
podpisy osoby/osób upoważnionych  

do występowania w imieniu Oferenta 
                                                             
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy /Wykonawców 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   
( zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Pzp) 

                                                          
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 
 

Modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Pabian-Med w Pabianicach. Etap II. 

 

OŚWIADCZAM  - OŚWIADCZAMY * że spełniamy warunki dotyczące 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym 
postępowaniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

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

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

lub 

 

Polegamy na: 

1) wiedzy i doświadczeniu 
2) potencjale technicznym 
3) osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
4) zdolnościach finansowych 

innych podmiotów na dowód czego przekładamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia 

 

 

          

…………………………..dnia…………..2015r.                   podpis Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

/ Uwaga Wykonawca zobowiązany jest wypełnić (dokonać skreśleń) w niniejszym formularzu w takim zakresie w 

jakim spełnia warunki i przedstawia dokumenty / 

 



Załącznik  nr 3 do SIWZ 

 

 

 

            Pieczęć Wykonawcy /Wykonawców 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   
( zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp) 

 

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 
Modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Pabian-Med w Pabianicach. Etap II. 
 
Oświadczmy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust.1 ustawy Pzp ,który brzmi następująco: 

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; 
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 przez likwidację majątku 

upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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 mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 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 

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. 

 

 

…………………………..dnia…………..2015r.                                            podpis Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  4 do SIWZ 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Doświadczenie zawodowe 

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na  

Modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Pabian-Med w Pabianicach. Etap II. 

na potwierdzenie spełnienia wymagań pkt .X ppkt.1.2  SIWZ oświadczamy, że  zrealizowaliśmy  (zostały 

zakończone) następujące roboty. 

LP Nazwa adres Zamawiającego Charakterystyka  
zamówienia 
i miejsce wykonania 

Wartość 
zamówienia 
wykonanego przez 
Wykonawcę  

Czas  realizacji 
Od ……………….. 
Do ……………….. 

1 2 3 4 5 

     

UWAGA: Wartości podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez 

Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w 

którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs. 

Wykonawca jest obowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw wskazanych 

 w tabeli. 

W przypadku wpisania w powyższej tabeli robót budowlanych stanowiących wiedzę i doświadczenie innego 

podmiotu wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z 

pkt. X .5 SIWZ.** 

 

   ……………………………………………dnia ………………..2015r.                                Podpis osoby upoważnionej 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Potencjał Kadrowy 

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na  

Modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
 Pabian-Med w Pabianicach. Etap II. 

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby 

LP Nazwisko i Imię 
Rola w 

postępowaniu 

Doświadczenie 

zawodowe 

Uprawnienia I 

wykształcenie 

Podstawa 

dysponowania 

      

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo Budowlane (tekst 

jednolity: Dz. Ustaw z 2013r. poz.1409 ze zmianami) bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia 

zagraniczne uznawane w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku wpisania w powyższej tabeli osoby innego podmiotu wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tej 

osoby na okres korzystania z niej przy wykonaniu zamówienia zgodnie z pkt. X.5 ust. SIWZ. *** 

 

……………………………………dnia………………..2015r. 

                                                                                                                                 Podpis osoby upoważnionej 

 



 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

/ OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na : 

Modernizację parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Pabian-Med w Pabianicach. Etap II. 

oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)* 

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w której skład 

wchodzą poniższe podmioty* 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………… 

* niewłaściwe skreślić 

................................ ........................  

miejscowość                       data 

.............................................................................................. 

podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 

 


