Zamawiający:
SZPITAL POWIATOWY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel. 17 centrala 780-01-00 tel/fax 780-01-46
http://www.szpital.mielec.pl/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą
sposobu użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i
świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym w
Mielcu

Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.)

Znak:
SzP.ZP.271.59.18
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I.

Postanowienia ogólne

W niniejszej Specyfikacji oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych określenia, jak niżej:
a) Zamawiający – oznacza Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego z siedzibą w Mielcu
przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, który jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych.
b) Wykonawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
c) Oferta – oznacza zestaw wszystkich dokumentów, załączników, oświadczeń żądanych przez
Zamawiającego wypełnionych ściśle z wymaganiami i na warunkach określonych w SIWZ
wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy w sposób określony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie
załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty stanowiące jej integralną całość.
e) Przedmiot Zamówienia – oznacza zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń
garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i
świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu”.

II.

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą
sposobu użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w
Szpitalu Powiatowym w Mielcu.
W ramach zadania wykonywane zostaną prace:
1. Prace rozbiórkowe zadaszenia, ścian wewnętrznych, schodów i spocznika, posadzek,
instalacji wewnętrznych, częściowa rozbiórka elementów drogowych, chodników.
2. Roboty stanu surowego części dobudowanej.
3. Roboty adaptacyjne w części istniejącej.
4. Wykonanie kompletu instalacji wewnętrznych.
5. Roboty wykończeniowe.
6. Wykonanie przyłączy instalacyjnych oraz robót drogowych i zewnętrznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają się
następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Przedmiar robót branża architektoniczno – budowlana - załącznik nr 6 do SIWZ,
Przedmiar robót branża sanitarna - załącznik nr 7 do SIWZ,
Przedmiar robót branża elektryczna - załącznik nr 8 do SIWZ,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża budowlana - załącznik nr 9 do
SIWZ,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna i teletechniczna załącznik nr 10 do SIWZ,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branża sanitarna załącznik nr 11 do SIWZ,
Projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany– tom I – załącznik nr 12 do SIWZ,
Projekt zagospodarowania terenu Projekt Wykonawczy – tom I – załącznik nr 13 do SIWZ,
Inwentaryzacja budowlana architektoniczno-konstrukcyjna pomieszczeń garażowych –
załącznik nr 14 do SIWZ,
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10) Projekt architektoniczno-budowlany tom II – załącznik nr 15 do SIWZ,
11) Projekt wykonawczy branża budowlana – architektura tom II część I. 1.A – załącznik nr 16 do
SIWZ,
12) Projekt wykonawczy branża budowlana – konstrukcja tom II część I. 2. K – załącznik nr 17 do
SIWZ,
13) Projekt wykonawczy branża sanitarna – instalacje sanitarne tom II – część I. 3. S – załącznik nr
18 do SIWZ,
14) Projekt wykonawczy branża elektryczna i teletechniczna – instalacje elektryczne i
teletechniczne tom II – część I. 4. ET. – załącznik nr 19 do SIWZ,
15) Projekt wykonawczy zewnętrzne instalacje sanitarne tom II część II – załącznik nr 20 do SIWZ.
2. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą
kolejnością:
a. projekt budowlany,
b. projekt wykonawczy będący uszczegółowieniem, doprecyzowaniem projektu
budowlanego,
c. przedmiar robót w charakterze pomocniczym,
d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane
45215140-0
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45262700-8
Przebudowa budynków
45262800-9
Rozbudowa budynków
45233140-2
Roboty drogowe
45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzenia ścieków
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1
Instalowanie wentylacji
45331000-6
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45316100-6
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311000-0
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317300-5
Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45311200-2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0
Instalowanie okablowania komputerowego
45312100-8
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312311-0
Montaż instalacji piorunochronnej
4. Dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią Opisu
Przedmiotu Zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu
prac objętych przedmiotem Zamówienia. Zawarte w poszczególnych przedmiarach robót
zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu
kosztów inwestycji.
5. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu
ze Specjalistą ds. Inwestycji p. Jerzy Światowiec (kom. 609076865). Przedstawiciele
Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych.
Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji lokalnej nie są
wiążące dla Wykonawców i mają wyłącznie charakter nieformalny i informacyjny.
Wykonawcy, celem uzyskania wiążących wyjaśnień dotyczących przedmiotu Zamówienia,
mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień zgodnie z zapisami w SIWZ. Zamawiający nie
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zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej.
Zamawiający zastrzega, iż sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym
samym nie narusza art. 9a ust. 2 ustawy Pzp.
6. Wykonawca będzie realizował przedmiot Zamówienia w czynnym całodobowo podmiocie
leczniczym, który będzie nieprzerwanie udzielać świadczeń zdrowotnych podczas realizacji
projektu, co może uniemożliwić czasowe wyłączenie lub zamknięcie poszczególnych
pomieszczeń w tych podmiotach w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia. Wykonawca
będzie zobowiązany do takiej organizacji wykonywanych prac, by nie uniemożliwiać
udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca powinien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot Zamówienia
w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, w tym pacjentów, umożliwiający
ich prawidłowe funkcjonowanie.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia
pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, zapewnienia miejsca gromadzenia
odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac,
ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających na terenie obiektu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swoim
działaniem lub zaniechaniem.
9. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:
a. ogrodzić plac budowy,
b. oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
c. powiadomić właścicieli działek sąsiadujących i ewentualne osoby przebywające
na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach,
d. opracować plan organizacji placu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym,
e. zabezpieczyć drogi dojazdowe i istniejące parkingi.
10. Wykonawca w ramach niniejszego Zamówienia jest zobowiązany wykonać wszystkie prace
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został
określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, osiągnął gotowość do
użytkowania.
11. Prace wymagane przez Zamawiającego, a nieobjęte dokumentacją projektową:
a. wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wraz z wyposażeniem,
b. wykonanie „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem
wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych,
c. wykonanie niezbędnych instrukcji obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim),
wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń,
d. wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
e. wykonanie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) w dwóch egzemplarzach
w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory ze szczegółowym
spisem treści) w formie papierowej oraz wersji elektronicznej,
f. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla poszczególnych etapów realizacji robót na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego od Zamawiającego.
12. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający
wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
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przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
13. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach
technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania
niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.
14. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw
handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż
wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu
zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych
w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem,
że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
15. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane
nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można
stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia
i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny
być gorsze od założeń projektowych.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.
Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej,
których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza
parametry technologiczne.
17. Szpital posiada certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat ISO 9001:2008 i 14001. Wykonawca
jest zobowiązany zapoznać się z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami (dostępne
w siedzibie Zamawiającego) oraz standardami akredytacyjnymi dostępnym na stronie
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz jest zobowiązany do realizowania
umowy z zachowaniem tych standardów i procedur, jak również procedurami z zakresu bhp
ppoż.
18. Wykonując obowiązki określone w art. 208 Kodeksu pracy, Strony zawrą porozumienie
odnośnie zasad przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców
zatrudniających pracowników jednocześnie wykonujących pracę w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koordynatora, zaakceptowanego przez
Zamawiającego, o którym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 K.p.
19. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji:
- min. 36 miesięcy – max. 72 miesiące na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone
i zamontowane wyposażenie.
Warunki dotyczące gwarancji:
a) Gwarancja obowiązywać będzie w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Okres gwarancji zaczyna bieg począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego robót.
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c) Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie Wykonawcy wyrażony w
miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Części XI SIWZ.
d) Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania
nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w
okresie gwarancji. Udzielona gwarancja obejmuje również zamontowane przez Wykonawcę
urządzenia.
e) W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego
przeprowadzenia wszelkich przeglądów serwisowych, w tym przeglądów serwisowych
zamontowanych urządzeń. Okres gwarancji na windę obejmuje 1 raz w miesiącu przegląd i
konserwację.
f) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.
g) Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
h) W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji
jakości rzeczy sprzedanej.
i) Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
j) Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
20. Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066
z późn.zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy osób, zwanych dalej Pracownikami, którzy
w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności związane
z wykonywaniem prac fizycznych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót
towarzyszących w następującym zakresie: wod-kan, CO, wentylacja i klimatyzacja, gazy
medyczne, elektryczne, teletechniczne, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).
Szczegółowe wymagania dot. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały
w SIWZ – Wzór umowy.
21. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania
umowy następujące dokumenty :
a. kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej,
b. Program Zapewnienia Jakości (PZJ),
c. harmonogram rzeczowo-finansowy.
22. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz powinna zostać
sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać
wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
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III.

Warunki ogólne postępowania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem http://www.szpital.mielec.pl.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów oraz aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Unieważnienie postępowania może nastąpić zgodnie z art.93 ustawy Pzp.

IV.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie:
do dnia 30 listopad 2018 r.
Podany termin jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe
zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami
Rozdziału XI niniejszej SIWZ.

V.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
i. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
ii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
iii. zdolności technicznej lub zawodowej
1. zdolność techniczna
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności
tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże
minimalne poziomy zdolności technicznej tj. który wykaże, iż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 1 zadanie
obejmujące:
-wartość zadania minimum 500.000,00 zł brutto ,
-zadanie polegało na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku
użyteczności publicznej wraz z instalacjami
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2. zdolność zawodowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności –
o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne
poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia, tj. który wykaże, że:
 dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej określone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im zakresem
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane oraz
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278
z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z póź. zm.), osoby wyznaczone
do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
 nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznacznej
wykonaniu
samodzielnych
funkcji
technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające
posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
oraz
 posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20 a
ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług trans
granicznych.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy PZP w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. Poz. 978 z późn. zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
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zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm.).
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz brak podstaw wykluczenia:
a. w celu wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru
Załącznik nr 3 do SIWZ.
b. w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru Załącznik
nr 4 do SIWZ.
c. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia
następujące dokumenty:
i. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp,
ii. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty (Załącznik Nr 22 do SIWZ).
iii. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr
23 do SIWZ).
d. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania
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z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
(Załącznik nr 5 do SIWZ).
e. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
ust. 4 pkt c lit. i – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
f. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione w ust. 4 pkt c lit. i.
g. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (Załącznik nr 24 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia).
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Części V ust. 1 lit. b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia,
b. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
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w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą
pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
10. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, o których mowa powyżej, są składane w oryginale.
11. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt 10, mogą
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie podlegała
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz 2016r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobligowany do wskazania Zamawiającemu niezbędnych danych, umożliwiających uzyskanie
dokumentów lub oświadczeń dostępnych w bazach danych o których mowa powyżej.
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17. Zamawiający z Wykonawcami może porozumiewać się w formie pisemnej. Oferty,
oświadczenia lub dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej.
Wszystkie oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być
przekazane pocztą lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego.
18. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Jerzy Światowiec – specjalista ds. inwestycji, tel. 609 076 865,
Magdalena Darłak-Golec, Wojciech Migut, Krzysztof Szura – w sprawach formalno-prawnych.

VI.

Wadium przetargowe:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe.
2. Wysokość wadium wynosi: 22.000,00 zł
3. Forma wniesienia wadium winna być zgodna z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego prowadzone w PKO BP nr 33 1020
4391 0000 6802 0170 1705),
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i1240).
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego, jeżeli:
a. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

VII.

Termin związania ofertą
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1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

VIII.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystanie z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach
w oświadczeniu.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,
w jednym egzemplarzu, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.
Składający ofertę nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy PZP.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (fax na numer 17 780-01-46 lub w formie
pisemnej), o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików
z pytaniami również w formie elektronicznej na adres poczta@szpital.mielec.pl w wersji
edytowalnych plików.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku
lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania,
oraz zamieści na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści
Specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując jednocześnie
o tym fakcie Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.
13. Zebrania Wykonawców nie przewiduje się.

IX.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Przetarg nieograniczony: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń garażowych wraz ze
zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki
ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu”
oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić
bez otwierania w przypadku otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania
ofert.
2. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 – Administracja
3. Oferty należy składać w godzinach 07.00 – 14.30. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty
29.05.2018 r. godz. 9.00.
4. O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
9. Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 29.05.2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego.
10. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje
odrębnych zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia ofert.
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11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
12. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
13. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia,
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c. ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Żądane wyjaśnienia zostaną przekazane przez
Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej.
15. Zamawiający poprawi w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a. będzie niezgodna z ustawą,
b. jej treść nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
c. jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d. będzie zawierać rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e. zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
g. Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp,
na przedłużenie terminu związania ofertą,
h. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub koszu.
18. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:
a. wartości Zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynikać będzie
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
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b. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie
mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.
19. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową na wszystkie elementy zamówienia w rozumieniu
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380
ze zm.).
2. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót
ujętych w dokumentacji technicznej.
3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia
(łącznie z ubezpieczeniem, podatkami, kosztami pracowniczymi, narzutami, zyskiem,
ewentualnymi upustami, itp.). Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów
wynikające z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót oraz uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w SIWZ –
musi zawierać także wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu
budowy aż do przekazania obiektu do użytkowania.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót, jak również w niej nieujęte, z wynikających z jej niezgodności z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i dokonanie odbioru przez m.in.
Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwową Straż Pożarną wykonania wszelkich robót
przygotowawczych, opracowania projektu zagospodarowania placu budowy wraz z drogami
dojazdowymi i ewakuacyjnymi (w uzgodnieniu z użytkownikiem, zamawiającym)
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
zapewnienie kierownika budowy (robót), zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), wykonania ewentualnych
przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia dróg i chodników
zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją
powykonawczą, wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej
(papierowej) i na płytach CD, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i
innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do
wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
4. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca może dokładnie zapoznać się z:
a. przedmiarem robót zwracając szczególną uwagę czy dokumentacja zawiera w swej
treści wszystkie konieczne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia
oraz czy przedmiar robót obejmuje zakres rzeczowy zgodny z dokumentacją,
b. z terenem przyszłej budowy, aktualnym stanem technicznym elementów
infrastruktury znajdujących się na terenie inwestycji oraz uzyskać niezbędne
do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
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5. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również warunki wykonywania
robót oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
7. Cenę oferty należy podać bez podatku VAT i z podatkiem VAT. Podmiot zagraniczny w ofercie
wpisuje tylko cenę netto.
8. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XI.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1) cena – 60%
2) okres gwarancji – 25%
3) termin wykonania zamówienia – 15%
Sposób oceny ofert:
1) Kryterium „cena” (Wp) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił
jak najniższą wartość (cena) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wp =

Cn
xR
Cof

gdzie:
Wp – Wartość punktowa
Cn- najniższa proponowana cena brutto
Cof- cena brutto oferty badanej
R – ranga (60)

2) Kryterium „okres gwarancji”(Wg) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca
przedstawił jak najdłuższy okres gwarancji. Kryterium będzie oceniane na podstawie
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane wyposażenie. W Formularzu Oferty
Wykonawca zaoferuje jeden z czterech wariantów okresu gwarancji. Wykonawca jest
zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 36
max. 72 miesięcy.
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Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według
następujących zasad:
 za zadeklarowanie okresu gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt,
 za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesięcy – 5 pkt,
 za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesięcy – 15 pkt,
 za zadeklarowanie okresu gwarancji 72 miesięcy – 25 pkt.
Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona
przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji
producenta.
3) Kryterium „termin wykonania zamówienia” (Wt) –Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium
Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy złożoną w Formularzu
ofertowym co do terminu wykonania zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym
kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia w maksymalnym terminie do dnia 30
listopad 2018 r. Wykonawca który zadeklaruje wykonanie zamówienia do 30 listopad 2018 r.
otrzyma 0 pkt.
W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę do skrócenia terminu wykonania
zamówienia odpowiednio do:
15 listopad 2018 r. – oferta Wykonawcy otrzyma 5 pkt.
31 październik 2018 r. – oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt.
15 październik 2018 r. – oferta Wykonawcy otrzyma 15 pkt.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg wzoru:

Po = Wp + Wg + Wt
gdzie:
Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
Wp - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Wg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
Wt - liczba punktów uzyskanych w kryterium termin wykonania zamówienia
W prowadzonym postępowaniu przetargowym zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny
ofert uzyska największą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymagania SIWZ. Ocena zostanie
dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Ofertowego i złożonej w nim deklaracji
Wykonawcy, co do ceny i okresu udzielonej gwarancji oraz terminu wykonania zamówienia.

XII.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, oraz wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez Wykonawcę Zamawiający uznał za niewystarczające,
c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań ,
d. unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 lit.
internetowej.

a i d na stronie

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, zostanie
zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta umowę można zawrzeć przed
upływem ww. terminu.
4. Zamawiający prześle Wykonawcy jednostronnie podpisany formularz umowy. Wykonawca
będzie zobowiązany do zwrotu podpisanej umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania pod
rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy
Pzp.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XIII.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto podanego w złożonej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść
najpóźniej w dniu podpisania umowy w jednej lub w kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu prowadzony przez PKO BP nr 33 1020 4391
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przebudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu
utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XIII pkt 3 SIWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokości.
7. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%
wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

XIV.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy:
1. Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki jest załączony
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).
2. W zakresie i na warunkach przewidzianych w Pzp, Strony upoważnione są do wprowadzenia
zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp.
3. W zakresie i na warunkach przewidzianych w Pzp, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp,
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej:
a) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z
równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na
realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki
działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o
przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac,
Zamawiający dopuszcza zmiany terminów realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość
zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu
uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego
musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie Oferty nie było możliwe w dniu jej
składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia jest dopuszczalna w oparciu o niniejsze
postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym
b) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu lub
modyfikacji zakresu przedmiotowego Umowy lub sposobu jej wykonywania, co nie
wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w
sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa;
c) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności:
i
sposobu realizacji przedmiotu Umowy w obszarach: organizacyjnym,
wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod;
(i). zakresu Przedmiotu umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub
niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go
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innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu umowy do
potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich
zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających
w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu
ich realizacji;
d) w przypadku ujawnienia się wad oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań,
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie realizacji przedmiotu Umowy polegającą na
zastąpieniu danego elementu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania
przewidziane w SIWZ dla elementu zastępowanego, rekomendowanym przez
producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
e) przypadku zmiany Przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części
prac w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia
postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia
postępowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu;
f) w przypadku zmiany terminów realizacji etapów, gdy zaistnieje przerwa w realizacji
zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku
zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których
nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z
przedłużenia rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy;
g) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem skutków innych umów mających bezpośredni
związek z Umową;
h) w przypadku zmiany terminów realizacji w wyniku zmian w strukturze i organizacji
Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania prac przez Wykonawcę;
i) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu
lub śniegu dłuższe niż 10 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 10 dni
uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią
j) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym powyższa zmiana
będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego
fakturami VAT wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa
wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług;
k) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy albo
sprzeczny z Umową i mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania
Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, Zamawiający może
dokonać zmiany wykonawcy niniejszej Umowy;
l) w przypadku konieczności dopuszczenia innych Podwykonawców lub zmiany
dotychczasowych Podwykonawców,
m) działania siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający dopuszcza
zmianę terminu realizacji Umowy o okres opóźnienia spowodowany tymi
okolicznościami;
n) zamiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy – w zakresie w
jakim koniecznie będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu
prawnego;
o) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
p) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
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q)

r)

s)
t)

u)

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,
konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji technicznej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego,
wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
W przypadkach wskazanych powyżej Strony mogą wprowadzić zmianę wysokości
Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej
wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz
szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże
kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie
ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie
wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie
wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany
wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca
będzie zobowiązany do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu
szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego.
Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony,
przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany
Umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia może uwzględniać także zmianę wysokości
kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą
dokonania zmiany Umowy.
W przypadkach wskazanych powyżej, Strony mogą wprowadzić zmianę terminu realizacji
umowy odpowiednią do okresu, o jaki wskutek tych okoliczności opóźni się wykonanie
zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych
okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe zestawienie
zawierające opis okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji umowy oraz
wskazanie dat rozpoczęcia i zakończenia okresu wstrzymania prac. W sytuacji
konieczności wstrzymania robót budowlanych, w trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu okoliczność powodującą
wstrzymanie robót. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedłożonych
oświadczeń, w szczególności poprzez ich zaakceptowanie i potwierdzenie zasadności
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zgłoszonego zdarzenia, albo poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie szczegółowych
wyjaśnień.
O ile będzie to możliwe z uwagi na okoliczności lub proces technologiczny, Strony
zmienią termin realizacji umowy o okres krótszy niż wynika to z faktycznego opóźnienia
(o okres możliwie najkrótszy).
Zmiana terminu realizacji Umowy nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony.
4. Z uwagi na fakt, że Umowa nie zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający
nie przewiduje zmian Umowy z powodu zmiany:
a)
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847),
b)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
c)
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji
Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót
budowlanych.
6. Zmiana nazwy Zamawiającego, w związku z procedowanymi przez podmiot tworzący –
Powiat Mielecki zmianami statutu Zamawiającego, nie stanowią zmiany niniejszej Umowy. O
zmianie nazwy Zamawiającego powiadomi on Wykonawcą w terminie 7 dni od dokonania
zmiany.

XV.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę,
b. określenia warunków udziału w postępowaniu,
c. wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia,
d. odrzucenia oferty odwołującego,
e. opisu przedmiotu zamówienia,
f. wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym. Kopię odwołania Odwołujący prześle Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby można było zapoznać się
z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
a. 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli
odwołanie wnosi się wobec treści ogłoszenia lub wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
c. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
jeżeli odwołanie dotyczy czynności innych niż określone powyżej.
7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy,
na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność
albo dokona czynność zaniechaną, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności
Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2 ustawy Pzp.
10. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu, jeżeli:
a. nie będzie zawierać braków formalnych
b. uiszczony zostanie wpis.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
Działu VI Rozdział 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
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w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) będzie równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
16. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy
Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
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Załączniki do SIWZ:
Załącznik 1 –

Wzór umowy,

Załącznik 2 –

Formularz oferty

Załącznik 3 –

Oświadczenie dotyczące spełniana warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik 4 –

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik 5 –

Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej,

Załącznik 6 –

Przedmiar robót branża architektoniczno – budowlana,

Załącznik 7 –

Przedmiar robót branża sanitarna,

Załącznik 8 –

Przedmiar robót branża elektryczna,

Załącznik 9 –

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża budowlana,

Załącznik 10 –

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna i
teletechniczna

Załącznik 11 –

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branża
sanitarna,

Załącznik 12 –

Projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany– tom I,

Załącznik 13 –

Projekt zagospodarowania terenu Projekt Wykonawczy – tom I

Załącznik 14 –

Inwentaryzacja

budowlana

architektoniczno-konstrukcyjna

pomieszczeń

garażowych,
Załącznik 15 –

Projekt architektoniczno-budowlany tom II

Załącznik 16 –

Projekt wykonawczy branża budowlana – architektura tom II część I. 1.A

Załącznik 17 –

Projekt wykonawczy branża budowlana – konstrukcja tom II część I. 2. K

Załącznik 18 –

Projekt wykonawczy branża sanitarna – instalacje sanitarne tom II – część I. 3. S

Załącznik 19 –
Załącznik 20 –

Projekt wykonawczy branża elektryczna i teletechniczna – instalacje
elektryczne i teletechniczne tom II – część I. 4. ET.
Projekt wykonawczy zewnętrzne instalacje sanitarne tom II część II

Załącznik 21 –

Tabela równoważności

Załącznik 22 –

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik 23 –

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego,

Załącznik 24 –

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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