
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych 

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. 

poz. 1710 ze zmianami) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.: 

 

„Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, pomieszczeń bloku operacyjnego Szpitala 

Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, w formule zaprojektuj i wybuduj” – 

postępowanie powtórzone. 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow 

Nr postępowania: 1A/ZP/2023 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu: 2023-02-07 
 
Dyrektor – Artur Bobruk 
 

 

 

 

 

Termin składania ofert: 23.02.2023 r. godz. 09:00 

Termin otwarcia ofert: 23.02.2023 r. godz. 09:05 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: 20.02.2023 r. 

Termin związania ofertą upływa w dniu: 25.03.2023 r.
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający:  Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

Adres: ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów  

Telefon: 67 263 22 33, sekretariat 67 263 25 10, faks: 67 263 58 78  

Godziny urzędowania (od poniedziałku do piątku) 7.30 - 15.05, godziny otwarcia kasy 8.00 - 14.00  

Konto bankowe: SBL Złotów  nr  67 8941 0006 0017 7904 20 0000 10   

NIP: 767-14-49-305 , Regon: 000300009 

www.szpital.zlotow.pl,  adres e-mail: sekretariat@ szpital.zlotow.pl; przetargi@szpital.zlotow.pl.  

 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów; 

2)   administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: Pan Mariusz Troczyński, kontakt: tel. 67 263 22 33 wew. 430, e-mail: 

m.troczynski@szpital.zlotow.pl, 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

http://www.szpital.zlotow.pl/
mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl
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a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1  

ustawy p.z.p. a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze 

dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
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wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SWZ”.   

2.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

3.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

5.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, pomieszczeń 

bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, w formule 

zaprojektuj i wybuduj. 

Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem oraz sposób realizacji zamówienia został 

szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, 

programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz w projektowanych 

postanowieniach umowy stanowiących załącznik 4 do SWZ. 

2.      Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji i obejmuje m.in.: 

Etap I –„prace projektowe”. Inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z oceną sprawności, stanu 

przydatności poszczególnych jej elementów (przy czym decyzja co do pozostawienia niektórych 

z elementów systemu będzie należała do Zamawiającego), wykonanie wszystkich koniecznych 

prac projektowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

z programem funkcjonalno-użytkowym, SWZ oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii, 

a w szczególności: 

a) inwentaryzacja szczegółowa stanu istniejącego wraz  oceną stanu technicznego i przydatności 

jej elementów do powtórnego wykorzystania 

b) wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej, 

c)  wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu 

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Zakres prac projektowych ma objąć również: 

a)  wymianę instalacji wody lodowej, 

b)  montaż zdemontowanych jednostek (centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz wywiewnej) 

w budynku kuchni jako układu wentylacji mechanicznej pomieszczeń pomimo, że 

obowiązkiem Wykonawcy nie będzie ich wykonanie a jedynie opracowanie dokumentacji (nie  

wyceniać robót, które należy wykonać na podstawie tej dokumentacji gdyż będą to inne 

postępowania ogłaszane w późniejszym terminie). 
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Etap II - wykonanie robót budowlanych branży budowlanej, instalacji sanitarnych 

i elektrycznych oraz montaż dostarczonych urządzeń. 

3.     Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Klasyfikacja usług projektowych  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych  

71321400-8 Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji 

Klasyfikacja dostaw i robót budowlanych  

42520000-7 Urządzenia wentylacyjne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących. 

4.  Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych.  

5.     Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp jako uzasadnienie wskazuje powody  

niedokonania podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części nie jest możliwy ze 

względu na:  

1) trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia;  

2) trudności w ustaleniu odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody. 

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

7.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

8.    Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 p.z.p. wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 

1)   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę 

pracowników, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 

budowlanych, instalacyjnych (montażowych). Wykonawca lub podwykonawca jest 

zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę co najmniej na czas realizacji umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

2)    Wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności związanych z kierowaniem robotami, 

nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na 

teren realizowanych robót budowlanych, a także dostawców materiałów budowlanych itp. oraz 
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przypadków, gdy czynności wykonywane są w ramach prowadzonej indywidualnie 

działalności gospodarczej. 

3)   W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej. Z tytułu niespełnienia przez 

Wykonawcę (lub podwykonawcę, za którego działania również odpowiada Wykonawca) 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 

wyżej, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę (lub podwykonawcę), Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy – sposób weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa 

powyżej został określony w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 

nr 4 do SWZ.  

9.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej obsady osób zatrudnionych na 

podstawie umów o pracę, tj. zapewnienia takiej liczby osób, aby wystarczała do prawidłowego 

realizowania przedmiotu zamówienia. 

10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na   

podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy 

stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. 

11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p. 

V. WIZJA LOKALNA 

1.   Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Odbycie 

wizji lokalnej jest wymogiem obligatoryjnym, jej nie odbycie skutkuje odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) w związku z  art. 266 ustawy p.z.p.  

UWAGA! Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną w pierwotnym postępowaniu, które zakończyło 

się unieważnieniem, prowadzonym pt. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

pomieszczeń bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, 

w formule zaprojektuj i wybuduj, nr postępowania 1/ZP/2023, nie są zobowiązani do 

ponownego uczestnictwa w wizji lokalnej. Do weryfikacji odbycia obowiązkowej wizji lokalnej 

posłuży Zamawiającemu „Lista uczestników wizji lokalnej w postępowaniu” sporządzona w dniu  

27.01.2023 r., zawierająca nazwę i adres Wykonawcy, imię i nazwisko Uczestnika wizji oraz 

podpis.  

2.   Mając na względzie postanowienia ust. 1 Zamawiający stosownie do art. 131 ust. 2 ustalił termin 

składania ofert dłuższy od minimalnego. 

3.   Zamawiający wymaga, żeby Wykonawcy przed złożeniem oferty, w celu wcześniejszego 

sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zakresem 

i warunkami wykonania robót, odbyli wizję lokalną na obiekcie, zapoznali się ze szczegółami 
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zakresu zamówienia, uzyskali niezbędną wiedzę dotyczącą miejsca wykonania zamówienia, 

zakresu i rozmiaru prac niezbędnych do osiągnięcia celu oraz aby wzięli pod uwagę wszelkie 

niedogodności wynikające z aktualnego uwarunkowania przedmiotu zamówienia, zapoznali się 

ze stanem technicznym urządzeń i instalacji oraz w celu wykonania pomiarów sprawdzających. 

Z tego względu odbycie wizji lokalnej ma stanowić źródło pozyskania dodatkowych informacji, 

stanowiących dopełnienie wiedzy o warunkach zamówienia, niezbędnych do złożenia oferty.  

4.    Kosz wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  

5.    Przeprowadzenie wizji lokalnej może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Zainteresowany Wykonawca zobowiązany będzie przesłać z minimum jednodniowym 

wyprzedzeniem proponowany termin przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wykaz osób (imię 

i nazwisko), które mają wziąć udział w wizji poprzez stronę postępowania (poprzez „wyślij 

wiadomość prywatną do Zamawiającego”).  

6.   Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach: 

a) nie wpływających na funkcjonowanie bloku operacyjnego tj. godz. 8:00 -14:30; 

b)  wpływających na funkcjonowanie bloku operacyjnego tj. godz. 14:30-18:00. 

7.   Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie 

stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. 

8.   Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za przeprowadzenie wizji lokalnej jest – mgr inż. 

Jakub Sztekel.  

9.   Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi 

(wyjaśnienia) na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne 

zapytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać na 

zasadach wynikających z Rozdziału XIV SWZ. 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4.      Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot 

zamówienia w maksymalnym terminie 150 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 
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2.     Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projektowanych 

postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.   

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

    Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: 

a) wykaz robót budowlanych  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji o wartości 

nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda robota budowlana wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

b)    dysponowanie osobami, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w odpowiednich specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

3.  Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
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przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

3.      Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

p.z.p jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 

p.z.p.  

4.      Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 

p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5.      Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych wyklucza się:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 

i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

Powyższe wtykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. 
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X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ; 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1)  Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p  oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, jak również w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) – załącznik nr 

9 do SWZ, 

2)     wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji o wartości nie mniejszej 

niż 300 000,00 zł brutto każda robota budowlana wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7 do SWZ, 

3)  wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ. 

5.     Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2452). 

XI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych 

środków dowodowych: 

1. Karty techniczne, katalogi, foldery lub inne materiały producenta lub dystrybutora - 

dokumentujące i potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanej centrali 

wentylacyjnej z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ, z podaniem nazwy 

producenta, modelu, oznaczeń. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający 

wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek 

dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 

oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu 

albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
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ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu1. 

6.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby2. 

7.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale X SWZ3. 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty.  

 
1 Zgodnie z art. 122 p.z.p.  
2 Zgodnie z art. 123 p.z.p.  
3 Zgodnie z art. 125 ust. 5 p.z.p.  
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2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o   których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2.   Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej, za pośrednictwem 

Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow 

3.  Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow 

na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przyjmuję się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy 

poprzez kliknięcie przycisku „wyślij” wiadomości”, po którym pojawi się komunikat, że 

wiadomości została wysłana do Zamawiającego. 

4.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji za 

pośrednictwem udostępnionego kanału. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne 

zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy p.z.p. Treść pytań (bez ujawniania źródła 

zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, 

Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. 

5.      Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 

Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego 

konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania 

komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 

zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do 

folderu SPAM. 

6.  Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow
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elektronicznej lub formie elektronicznej. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 

X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpis 

kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym4.  

7.      Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

8.      Zalecane formaty przesyłania danych tj. plików – zalecany, rekomendowany format .pdf. 

9.      Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 

to maksymalnie 500 MB. 

10.    Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji 

eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

11.    Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a)  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. 

b)  Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif 

.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. 

c)  Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się 

na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

d)  Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

e)  W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: .zip .7Z 

12.    Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

13.    Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
4 Zgodnie z art. 63 ust. 2 p.z.p.  

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

14.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

15.  Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

1)  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s 

2)  komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3)  zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

4)     włączona obsługa JavaScript, 

5)     zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6)    Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

7)    Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

16.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: Bożena Schmidt – kontakt przez platformę zakupową („Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”); 

2)   w zakresie merytorycznym: Jakub Sztekel - kontakt przez platformę zakupową („Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”) 

17.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania tj. 1A/ZP/2023.  

18.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ powinna być przesłana w wersji edytowalnej. 

19.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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20.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 19, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 19, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

21.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 20, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym oraz Formularzu cenowym zgodnie 

z załącznikiem nr 1 i 1a do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – załącznik nr 5 do SWZ 

2)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) – 

załącznik nr 6 do SWZ, 

3)  dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 

gwarancji) 

4)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy). 

5)  następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

Karty techniczne, katalogi, foldery lub inne materiały producenta lub dystrybutora - 

dokumentujące i potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanej centrali 

wentylacyjnej z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ, z podaniem nazwy 

producenta, modelu, oznaczeń. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający 

wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4.      Oferta, oświadczenia,  powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca 

w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od 

wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru5.  

 
5 Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy.  



Strona 17 z 27 

5.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6.  Ofertę, oświadczenia, przedmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, 

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa 

bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (uwaga! sygnatura podpisu 

nie może znajdować się na treści oferty, ponieważ może powodować jej nieczytelność).   

7.  Oferta powinna być: 

a) sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c)  podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym  przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

8.      Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9.     Zamawiający udostępnia Wykonawcom kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow na stronie danego postępowania. 

10.  Wykonawca może zarejestrować się bezpłatnie na Platformie pod podanym wyżej adresem, 

zgodnie z zasadami podanymi przez operatora Platformy. 

11.   Wymagania techniczne, organizacyjne i sposób korzystania z Platformy oraz szczegóły 

dotyczące złożenia oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresami:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

12.  Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania 

ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje  

13.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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14.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w szczególności koszty robót 

przygotowawczych, wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, koszty związane z 

ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia 

jakie na obecnym etapie postępowania mogą być zidentyfikowane. 

3.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

6.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć6. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

XVII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.      Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4500,00 zł 

(słownie: cztery tysiące pięćset złotych i 00/100). 

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

 
6 Zgodnie z art. 225 p.z.p.  
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3.  Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1)  pieniądzu;  

2)  gwarancjach bankowych; 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 299). 

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

w Banku SBL Złotów,  nr rachunku: 67 8941 0006 0017 7904 20 0000 10 z dopiskiem „Wadium 

– nr postępowania: 1A/ZP/2023”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego 

w Złotowie. 

7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

8)     musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6.  W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 
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7.     Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona7. 

 Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

przez okres 30 dni, tj. do dnia 25 marca 2023 r. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

3.  Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 23 lutego 2023 r. do godziny 09:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 09:05.  

4.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6.  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty, zgodnie z Rozdziałem 

XV ust. 3. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

 
7 Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p.  

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow
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4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 

podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 

oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio 

w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 

że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

 

XX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60 %; 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 1 „Cena brutto oferty” 

maksymalną liczbę punktów, tj. 60 punktów (1% = 1 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, 

natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie 

z poniższym wzorem: 

       najniższa zaoferowana cena brutto oferty 

C = ---------------------------------------------------   x 60 pkt 

            cena brutto oferty ocenianej  

a)  podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Kryterium nr 2 – Okres gwarancji (G)– waga kryterium 20 %; 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 2 – „okres gwarancji” 

maksymalną liczbę punktów, tj. 20 punktów (1% = 1 pkt) otrzyma oferta, która zaoferuje 

najdłuższy okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia tj.: 

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Lp.  Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 

(liczony w pełnych miesiącach, od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego) 

Liczba punktów do uzyskania 

1 60 miesięcy i więcej 20 pkt 

2 48 miesięcy   10 pkt 

3 36 miesięcy 0 pkt 

Minimalny okres gwarancji może wynieść 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

Podstawą przyznania punktów w kryterium "okres gwarancji" będzie okres gwarancji podany 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Określenie 

przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w 

ogóle spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował 

minimalny, tj. 36-miesięczny okres gwarancji. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 60 

miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 60 miesięcznej, ale do umowy 

zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę. 

 

Kryterium nr 3 - Termin realizacji prac modernizacyjnych nowych sal operacyjnych (T) – 

waga kryterium 20 %; 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 3 – „Termin realizacji 

prac modernizacyjnych nowych sal operacyjnych” maksymalną liczbę punktów, tj. 20 punktów 

(1% = 1 pkt) otrzyma oferta, która zaoferuje najkrótszy termin realizacji prac modernizacyjnych 

nowych sal operacyjnych tj.: 

Lp.  Termin realizacji prac modernizacyjnych nowych sal 

operacyjnych (ilość dni kalendarzowych) 

Liczba punktów do uzyskania 

1 14 dni 20 pkt 

2 21 dni 10 pkt 

3 30 dni 0 pkt 

Maksymalny termin realizacji prac modernizacyjnych nowych sal operacyjnych może 

wynieść 30 dni. 

W przypadku braku wskazania w ofercie powyższego terminu albo wskazania innego terminu niż 

w tabeli powyżej Zamawiający przyjmie, że zaoferowany został najdłuższy termin, czyli 30 dni 

kalendarzowych i Wykonawcy przyznane zostanie 0 punktów za to kryterium. 

 

Suma punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy „S” obliczana wg wzoru: S = C+G+T 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów 

wynosi 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 

punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. Pozostałym ofertom, wypełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
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punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punktacja przyznawana ofertom 

będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki lub 

z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne. 

2.        Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym: (cena netto 

za sztukę (jednostkę miary) x ilość = wartość netto; wartość netto x stawka vat = wartość VAT; 

wartość netto + wartość vat = wartość brutto). Przy ustalaniu ceny należy stosować 

zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest 

wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie 

„w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w 

dół”. Uzyskaną w formularzu cenowym wartość netto, wartość vat oraz wartość brutto 

należy przenieść do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.      Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do: 

1)  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej 

w Rozdziale XXII SWZ; 

2) przedłożenia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

100000,00 zł – zgodnie z § 5 ust. 14 załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia 

umowy. 

4.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy podpisem 

kwalifikowanym. 
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6.     Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 

stanowiącą 2% ceny ofertowej brutto wskazanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1)  w pieniądzu (sposób przekazania: na rachunek bankowy Zamawiającego, Bank SBL Złotów  

nr  67 8941 0006 0017 7904 20 0000 10;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4.   Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer 

zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia. 

5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt 

dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone 

w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 

potwierdzania tych okoliczności; 

2)  wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia 

nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3)  z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4)  powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5)  musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 

7)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w 

Złotowie; 
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8)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

6.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie tj. 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze 

przedmiotu zamówienia końcowym (bez uwag) lub 30 dni po usunięciu usterek. Pozostała część 

zabezpieczenia tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu 

gwarancji tj. … m–cy8  od daty odbioru końcowego (bez uwag) lub 15 dni po usunięciu usterek tj. 

po uznaniu przez Zamawiającego wykonania zamówienia za należycie wykonane. 

7.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu 

jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich 

wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik 

nr 4 do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych 

postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

 
8 okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert 
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3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9.  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 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Integralną część niiejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy, 
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Załącznik nr 1a – Formularz cenowy, 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,  

Załącznik nr 3 – Program funkcjonalno-użytkowy 

Załącznik nr 4 -  Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 5  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 7 – Wykaz robót 

Załącznik nr 8 – Wykaz osób 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji 

Załącznik nr 10 -  Zasady środowiskowe dla Wykonawców/Podwykonawców 

 
 

 

Sporządził:                                                                                               Zatwierdził: 

Bożena Schmidt                                                                                       Artur Bobruk 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych                                                     Dyrektor 


