
 
 
Ogłoszenie nr 503685-N-2020 z dnia 2020-01-17 r.  

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka: „Przebudowa z rozbudową budynku 
szpitala w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. 

dr Józefa Rostka w Raciborzu” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
Inwestycja dofinansowana w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś 
priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, krajowy 
numer identyfikacyjny 27622558700000, ul. ul. Gamowska  3 , 47-400  Racibórz, woj. 
śląskie, państwo Polska, tel. 327 555 050, e-mail przetargi@szpital-raciborz.org, faks 32 
7555079, 7555049.  
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-raciborz.org  
Adres profilu nabywcy:  



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.szpital-raciborz.org  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.szpital-raciborz.org  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
w formie pisemnej osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera  
Adres:  
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka 47-400 Racibórz ul. Gamowska 3  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  



 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa z rozbudową 
budynku szpitala w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu 
Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”  
Numer referencyjny: 5/2020  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 
i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala 
w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr 
Józefa Rostka w Raciborzu”, w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w projektach, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze, jakie z punktu 
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania 
przedmiotowego zadania. 2. Zakres postępowania obejmuje : 1) przebudowę budynków 
szpitala - blok „C”, niski i wysoki parter, pierwsze oraz częściowo bloki „A” i „H”, 2) 
rozbudowę bloku „C” poprzez dobudowę bloku „C1”) na potrzeby Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. 3) rozbudowa bloku „C” poprzez dobudowę bloku „C1” na pierwszym piętrze 
w przyszłości przewidziane na potrzeby oddziału neonatologii (oddzielne opracowanie). 4) 
remont elementów wykończeniowych budynku, 5) wymiana istniejących i wykonanie 
nowych instalacji wod.- Kan, 6) wymiana istniejących i wykonanie nowych instalacji gazów 
medycznych, 7) wymiana istniejących i wykonanie nowych instalacji elektrycznych, 8) 
wymiana istniejących i wykonanie nowych instalacji i sieci teletechnicznych 9) wykonanie 
nowych instalacji i systemów. 10) powierzchnia zabudowy – (przebudowa + dobudowa) 
(bloki „A” „B” „C” „H” na wysokim parterze 1 067,08 m2, 11) powierzchnia użytkowa SOR 
(niski i wysoki parter) 680,6 + 979,9 = 1.660,50 m2, 12) powierzchnia wiaty podjazdowej 
(istniejącej) 92,92 m2, 13) kubatura SOR z Zespołu Ratunkowego (część istniejąca + 
dobudowa) - 5455,9 + 807,8 = 6.263,70 m3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 8, 9 i 10 do niniejszej SIWZ. 4. 
Wykonawca winien ująć wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do jego zrealizowania, 
odebrania i użytkowania wynikające z uzgodnień i obowiązujących przepisów prawa 
polskiego m. in.: zabezpieczyć geodezyjną obsługę inwestycji; (wytyczenie geodezyjne. 
inwentaryzacja geodezyjna po zakończeniu robót oraz inne czynności, które mogą wyniknąć 
w trakcie realizacji zamówienia) wykonać wszystkie czynności związane z przestrzeganiem 
zasad BHP i utrzymaniem porządku na terenie budowy (czynności związanych z BHP i BRD) 
wykonać wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych 
robót; dokonać wszelkich uzgodnień, konsultacji, nadzorów; czynności związanych ze 



składowaniem i utylizacją odpadów, a także inne czynności niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia oraz oddania do 
użytkowania zadania (dodatkowe obowiązki wykonawcy, wynikające z przepisów, 
pozwoleń). 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu 
Harmonogram rzeczowo-finansowy, który poza terminami rozpoczęcia i zakończenia robót 
będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów 
robót. 6. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że roboty 
prowadzone będą w czynnym obiekcie szpitalnym, który na czas realizacji nie zostanie 
zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonawca zobowiązany będzie do 
zabezpieczenia stref roboczych nie powodujących utrudnień pracy personelu i 
przebywających pacjentów. Wykonawca zobowiązany będzie również do: a) wydzielenia 
miejsca prowadzenia robót przegrodami tymczasowymi przed dostępem osób postronnych, b) 
zabezpieczeń urządzeń, sprzętu, mebli i innych przedmiotów Zamawiającego, które nie 
zostały przez niego usunięte a mogą zostać uszkodzone w skutek prowadzonych robót, c) 
porządkowania bieżącego użytkowanych przez Zamawiającego pomieszczeń, w których będą 
prowadzone prace lub w których wystąpi jakakolwiek ingerencja Wykonawcy. 7. Jeżeli w 
okresie realizacji robót wystąpi awaria spowodowana przez Wykonawcę w wyniku 
prowadzonych przez niego robót, polegająca między innymi na braku prądu w wyniku 
uszkodzenia instalacji elektrycznych lub innych awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 
to Wykonawca usunie je w trybie natychmiastowym oraz poniesie koszty jej naprawy. W 
przypadku nie usunięcia awarii przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, Zamawiający 
będzie miał prawo do zlecenia jej innej firmie a kosztami obciąży Wykonawcę poprzez 
potrącenie ich z bieżących należności.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45111200-0 
45262500-6 
45410000-4 
45432100-5 
45320000-6 
45223100-7 
45233200-2 
45421000-4 
45442100-8 
45321000-3 
45421153-1 
45233300-2 
45340000-2 
45332000-3 
45331100-7 
45231500-0 
45331200-8 
45311000-0 
45317300-5 
45314320-0 
45314310-7 
45312100-8 
45311100-1 
45262300-4 



 
 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2022-06-30 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a/ Potwierdzenie, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4.000.000,00 PLN.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy 
złożyć wykaz robót budowlanych ( załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich pięciu 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. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w tym okresie wykonał - co najmniej jedną budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont 
obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych min. 3.000.000,00 PLN brutto. Do 
każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje oraz inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć 



wykaz osób ( załącznik nr 3 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 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 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: - Kierownikiem budowy- 
Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 3 letnie 
doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa. - Kierownik 
robót sanitarnych – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała 
min. 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi wraz z 
aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa. - Kierownik robót elektrycznych – 
Zamawiający wymaga , aby osoba wskazana na to stanowisko, posiadała min. 3 letnie 
doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami 
budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa. - Uprawniony 
geodeta – posiadający uprawnienia zawodowe. Na wezwanie zamawiającego należy dołączyć 
oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i 
przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada 
Prawo budowlane - na załączniku nr 3 do SIWZ Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego do 
oceny czy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) posiadają 
wymagane uprawnienia i mają obowiązek przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U.2016r., poz. 65 z późniejszymi zmianami)  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, 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. 2. W odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W celu oceny, czy wykonawca 
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które 
określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje 
się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zasobach 
innych podmiotów dokumentów o których mowa w rozdziale XX pkt.4 SIWZ w odniesieniu 
do tych podmiotów.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  



III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o 
których mowa w art. 24 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw 
wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; 1) odpisu 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których 
mowa powyżej w pkt. 4 SIWZ (powyżej), składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) 
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce 



zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed 
właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio. 6. Wykonawca 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone 
w pkt 5 powyżej (SIWZ). 7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca 
składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 5 oraz, w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, tj. w terminie 3 
dni od dnia przekazania informacji na stronie internetowej zgodnie z art.86 ust.5 przekaże 
w/w oświadczenie. 8. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej 
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone 
w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a) przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z 
powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo 
w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób 
umożliwiający ich identyfikację. b) W przypadku składania ofert przez podmioty występujące 
wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 2 podlegają sumowaniu. c) W celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 4, 
5, 6, 7 powyżej (SIWZ) wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego 
konsorcjanta oddzielnie.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 24aa Pzp, wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp w szczególności: - Wykaz robót 
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, 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 – potwierdzające opisany warunek zgodnie z rozdziałem XX pkt.2.1 SIWZ) - 
załącznik nr 4 do SIWZ. - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 
osobami – zgodnie z opisanych warunkiem w rozdziałem XX pkt.2.2 SIWZ) – załącznik nr 3 
do SIWZ. - Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 



gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z opisanym warunkiem rozdziałem 
XX pkt.2.3) SIWZ. - 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; - 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
1.Oferta musi zawierać: - Formularz ofertowy – załącznik nr 1 - Oświadczenia o których 
mowa w rozdziale XIX pkt. 3 – załączniki nr 2 i 6 do SIWZ - Potwierdzenie wniesienia 
wadium, - zobowiązanie innych podmiotów w przypadku polegania na zasobach (podmioty 
trzecie). Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. - 
Pełnomocnictwo, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika , 
należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 2. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: a) Kopie stosownych 
uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej 
izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek, b) 
Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową w układzie zgodnym z przedmiarem 
robót ( L.p. oraz pozycja katalogu z przedmiaru) należy wskazać nazwy materiałów, urządzeń 
i montowanego sprzętu, oraz typ stosowany na rynku lub inne cechy podawane dla tych 
produktów na rynku, które pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować materiał, 
urządzenie i sprzęt oraz dla każdego produktu należy wskazać cenę jednostkową netto. 
Wykaz będzie stanowił podstawę żądania od wykonawcy użycia wskazanych materiałów, 
urządzeń i sprzętu na etapie realizacji inwestycji. c) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
który poza terminami rozpoczęcia i zakończenia robót będzie uwzględniał terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót. d) Umocowanie do 
podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty. e) 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny ofertowej brutto. 3. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem 
umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne 
porozumienie (umowę).  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Tak  
Informacja na temat wadium  
Przystępując do przetargu każdy z Wykonawców zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości: 40.000,00 ( słownie: czterdzieści tysięcy zł. 00/100 ) 2. Wadium powinno być 
wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w wysokości i formie 
określonej przez Zamawiającego winno zabezpieczać ofertę na okres związania ofertą. 4. 
Wadium może zostać wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - 
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 
2019r. poz.310,836 i 1572z póź. zm.). 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej, należy 
wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, Nr konta: ING Bank Śląski 05 1050 1328 
1000 0022 1301 4679. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania 
ofert. Z treści przelewu winno wynikać, że wpłata dotyczy wadium i jakiego dotyczy 
zamówienia. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, należy oryginał 
dokumentu złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego. 7. W 
przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu z treści 
dokumentu musi wynikać: a) nazwa zamówienia, kwota wadium, nazwa i adres 
Zamawiającego i wnoszącego wadium – Wykonawcy, b) zobowiązanie gwaranta (banku, 
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na 
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji), bez konieczności jego 
uzasadniania, zawierające oświadczenie, że zaistniała co najmniej jedna z okoliczności, o 
których mowa w ustawie z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. c) termin 
obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, d) miejsce 
i termin zwrotu gwarancji. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do terminu 
składania ofert na zasadach określonych w SIWZ lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, - 
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający 
zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust.1 pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  



Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Nie  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Nie  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
Nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
Nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
Nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  



 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: Nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
Cena brutto 60,00 
Okres udzielonej gwarancji 20,00 
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy 20,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji Nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  



 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 7% ceny ofertowej brutto. 
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych 
form: 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie 
wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 
3. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć 
przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. 4. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. Kwota o której mowa powyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 6. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wniesionego w formie innej niż pieniądz, winna uzyskać akceptację Zamawiającego. 7. Jeżeli 
okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały okres nie krótszy niż 5 lat, , a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 8. W 
przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 9. Wypłata o której mowa powyżej, 
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 10.W 
przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie innej niż pieniądz oraz 
konieczności wprowadzenia zmiany terminu zakończenia inwestycji, Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem stosownego aneksu 
do umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej powyżej na 
wydłużony okres realizacji pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
zgodnie § 20 ust.2 pkt.5 umowy będącej załącznikiem nr 7 do SIWZ.  



 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 1. 
Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych lub dodatkowych w następujących 
okolicznościach; 1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie 
prowadzenia robót mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. 
Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest 
równorzędne lub lepsze od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku 
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z 
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba 
zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół 
robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 3) konieczności 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązu-jącymi przepisami wykonania 
przedmiotu umowy. 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 5) 
Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 2. Rozliczenie 
robót dodatkowych lub zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o 
czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku 
braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe 
średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. śląskiego lub 
udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi 
materiałami. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w 
przypadku: 1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania 2) Braku konieczności 
wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej 3) 
Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub 
uzupełniających za roboty zaniechane 4) Wystąpienia okoliczności o których mowa w § 11 
ust. 3 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 5) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie 
mniejsza od podstawowych. 6) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) 
następuje w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy 7) W przypadku zmiany stawki 
podatku VAT. 4. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga 
akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach; 1) zmiana terminu 
przewidzianego na zakończenie robót, tj.: zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi 
w szczególności: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub 
lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; b) warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych 2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich 
usunięcia. 3) przestojów i opóźnień powstałych (zaistniałych) z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) wykopalisk archeologicznych 
uniemożliwiających wykonanie dalszych robót 5. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany 
materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; 1) spowodują 
obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy; 2) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 
technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub 
urządzenia. 3) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od 
przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub 



urządzenia oferowanego. 6. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o 
kwalifikacjach i doświadcze-niu wymaganym w SIWZ. 7. W pozostałym zakresie do zmian 
do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt 2), pkt 3), pkt 4), pkt 5), pkt 6), ust. 1a, ust. 1b, ust. 
1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
na etapie realizacji podwykonawców. 9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog 
zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z 
wyłączeniem postanowień określonych w ust. 3 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu 
wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2020-02-07, godzina: 10:45,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO. 1. Administratorem Państwa 
danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. 
Gamowska 3. 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować 
się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
iodo@szpital-raciborz.org 3. Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w 
celu realizacji zadań świadczonych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań publicznych. W 
większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich 
podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych 
może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo o tym poinformowani. 4. W celu realizacji 
usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą 
przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody. 5. W celu prawidłowej realizacji usługi, 
Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 6. W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Szpital Rejonowy 
informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane 
osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim. 7. Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich 
przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W 
szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają z kategorii archiwalnej 
określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania projektów 
unijnych. 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego 



przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane. 9. W przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 10. 
Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego 
administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są 
przetwarzane. 11. Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, 
w tym o profilowaniu Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje 
Państwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania 
interwencji ludzkiej w procesie podejmowania tej decyzji. 12. Przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 
 


