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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

dla zadania: 

 
 

„Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu  

Rejonowym w Raciborzu” 
 

 

 
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną, zamówienia 

klasycznego, o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym- bez przeprowadzenia negocjacji 

na podstawie art. 275 pkt 1  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp. 
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1.   Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka 

47-400 Racibórz ul. Gamowska 3 

 www.szpital-raciborz.org 

 tel 32 755 37 37; fax 32 755 50 49 

 NIP: 639-17-03-765 

 mail. przetargi@szpital-raciborz.org  

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu 

dostępnego pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego pod adresem 

/Szpitalraciborz/SkrytkaESP. Składanie ofert następuje poprzez www.miniportal.uzp.gov.pl  

 

Wersja elektroniczna specyfikacji warunków zamówienia została zamieszczona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: www.szpital-raciborz.org 

 

2.  Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 - bez 

przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych 

do niej. Zatem Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty            

z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

 
3. Informacje dotyczące zamówienia publicznego:  

 

1)  Opis przedmiotu Zamówienia:  

a) Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych i czynności 

związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy 

Szpitalu Rejonowym w Raciborzu”, w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w 

dokumentacji: projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w 

przedmiarach robót, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego 

wykonania  i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania. 

 

Zadanie obejmuje: 

- roboty rozbiórkowe,  

- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku, 

- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnię i miejsca postojowe, 

- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm. 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej drogi i miejsc parkingowych, 

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm podsypce 

cementowo-piaskowej, 

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 

podsypce  cementowo-piaskowej,  

- wykonanie kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

http://www.szpital-raciborz.org/
mailto:przetargi@szpital-raciborz.org
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.szpital-raciborz.org/
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W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty 

i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania powierzonego mu zadania, 

wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa 

polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności 

związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz 

bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD). Wykona wszystkie niezbędne pomiary 

kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień 

branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem 

i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji.   

    Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wykorzystanie materiału 

z rozbiórki należy uzgodnić z inwestorem. Wszelkie koszty i opłaty związane 

z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania 

Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie. 

  

2) Podział zamówienia na części: 

a) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.   

       b) Powody nie podzielenia zamówienia. 

W ocenie Zamawiającego ze względów technicznych, organizacyjnych oraz 

ekonomicznych brak jest możliwości podziału zamówienia na części. Poszczególne 

branżowe roboty budowlane na każdym etapie realizacji budowy przenikają się, co 

uniemożliwia właściwą ich koordynację. Dodatkowo skutkowałoby to potrzebą podjęcia 

dodatkowych działań ze strony Zamawiającego w celu skoordynowania działań różnych 

wykonawców. Brak kompleksowej realizacji zamówienia mógłby zagrozić właściwemu jej 

wykonaniu. Ponadto Zamawiający miałby trudności z egzekwowaniem przysługujących 

mu uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji – za wady m.in. z uwagi na możliwość 

zadeklarowania różnych okresów (rękojmi/gwarancji) oraz możliwość przeniesienia 

odpowiedzialności na innego wykonawcę. 

    

c) Wykonawca przy realizacji robót  jest zobowiązany uwzględnić, że roboty budowlane  

prowadzone będą na terenie czynnego Szpitala, który na czas prowadzenia robót 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 wydzielenia miejsca prowadzenia robót przegrodami tymczasowymi 

przed dostępem osób postronnych, 

d) 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. 
 

 

3)  Oznaczenie przedmiotu Zamówienia według Kodu CPV: 
 

− 45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg 

− 45233140-2 Roboty drogowe 

− 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

− 45231100-6    Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.  
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4) Dokumenty opisujące zakres i sposób wykonania przedmiotu Zamówienia  

3)  

a)  Zamawiający dostarcza następujące dokumenty opisujące zakres i sposób wykonania 

zadania będącego przedmiotem zamówienia: 

− Projekt: branży budowlanej– Załącznik Nr 8; 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 9; 

− Przedmiar robót  – Załącznik nr 10. 

b) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a 

takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej 

ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 

technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej 

ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 

technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, 

poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o 

których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 

spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

5) Uwagi techniczne i podstawy prawne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) Wykonawca wykona zadanie będące przedmiotem zamówienia na podstawie: 

Dokumentów opisujących przedmiot zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót z materiałów własnych fabrycznie nowych I-go gatunku. 

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu 

ceny ryczałtowej.  

b) Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie będące przedmiotem zamówienia 

w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych i zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, 

w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o 

odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji, Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami oraz  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Kierować 

i nadzorować roboty mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem 

uprawnienia.  

c) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w tym: 

− przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich 

segregację, transport i składowanie, 

− ponosi koszty z tytułu jw., 

− na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz 

przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane 

(wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą 

oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

d) Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, ppoż. oraz koordynacja 

w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne 

normy i przepisy. 

e) Ponieważ zadanie realizowane w ramach zamówienia publicznego przeznaczone jest 

do użytku osób fizycznych zadanie winno być realizowane z przeznaczeniem dla 
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wszystkich użytkowników, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

z uwzględnieniem minimalnych wymagań, wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 

2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. Z 2020 r. 

poz. 1062).   

f) Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi 

odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć 

działań i czynności objętych ofertą, i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia 

publicznego. 

g) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością 

ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym załącznikami i każdymi uzupełnieniami 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadzonymi podczas postępowania 

o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do wszelkich 

warunków i zobowiązań w tym o niezgodności pomiędzy przekazanymi dokumentami, 

które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na 

wykonanie robót. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie 

o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć 

wynikających z powyższych zobowiązań Wykonawcy. 

 

6) Szczególne obowiązki Wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót: 

 

1) Wykonawca zabezpieczy realizację zadania zapewniając nadzór Kierownika Budowy. 

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wszelkich robót budowlanych w ramach 

zamówienia i organizację budowy, obejmującą: 

− organizację zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

− wydzielenie i zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone są roboty i dostarczane 

materiały do ich wykonania, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 

prowadzenia robót oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: usunięcie gruzu i odpadów z terenu budowy 

i ich zagospodarowanie  

− odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia 

przejęcia frontu robót, 

− wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

7) Informacje dotyczące zatrudnienia 
 

1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w pkt 1 w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy 

polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art.22 § 1 ustawy  dnia 26 

czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r poz.1040, 1043 i 1495 ze zm.). 

2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

Zamówienia: 

− roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, operatorów 

sprzętu budowlanego i innych fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie 

wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. 

kierownik budowy); 

− roboty sanitarne w  zakresie wykonania kanałów rurowych , studzienek ściekowych w tym 

w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń, montera 
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sieci i innych fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie 

stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 

3) W trakcie realizacji Zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imienia 

i nazwiska pracownika, datą zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz 

wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie 

zatrudnienia tych osób. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego 

o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 2) lub 

zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania 

takiej zmiany. 

5) Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w punkcie 2) nie wymaga aneksu do 

umowy. 

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 2 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; a w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości  

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. 

zmianami) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w §17 ust. 8 istotnych postanowień umowy. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności.  

8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 

ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 95 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są również 

w § 7 istotnych postanowień umowy – załącznik nr 7 do SWZ. 

 
 

8) Informacje o podwykonawstwie: 
 

a) Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który 

zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (Podwykonawcy) wskazał w 

złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik 1 do, SWZ), jaka część zamówienia 

(robót) będzie realizowana przez podwykonawców i podania firm podwykonawców, jeżeli 

są już znani (z zastrzeżeniem pkt. d). 

b) Wykonawca, który nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 

winien wpisać w formularzu oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli 

Wykonawca zostawi ten punkt formularza oferty niewypełniony (puste pole), będzie 

to oznaczało, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy (bez udziału 

podwykonawców). 

c) Przy wskazaniu Podwykonawcy zobowiązuje się Wykonawcę do zamieszczenia 

w oświadczeniu (załącznik nr, 6 do SWZ) informacji o podwykonawcach w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.  

d) Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania Zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w  roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o  których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których jest mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia. Obowiązek ten 

dotyczy również nowych podwykonawców, których Wykonawca zaangażuje w przyszłości 

do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
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f) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

g) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

h) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

i) Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców  

i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie, 

j) Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z Podwykonawcą jest uprawniony 

do wprowadzania zmian do istotnych postanowień w zakresie nieprzekraczającym 

zobowiązań wynikających z umowy podstawowej na realizowany przedmiot zamówienia. 

Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w szczególności, jeżeli treść umowy 

o podwykonawstwo: 

−  będzie niezgodna z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

−  wskazywać będzie na odmienny, od przewidzianego w SWZ i ofercie Wykonawcy lub 

umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, sposób lub termin wykonania 

danego zakresu prac, zleconego Podwykonawcy, 

−  będzie niezgodna z treścią art. 463 do art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

−  będzie nakładała na podwykonawcę większe rygory wykonawcze niż umowa z 

wykonawcą. 
 

9) Wynagrodzenie Wykonawcy: 
 

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodne z ofertą cenową. 

2) Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją 

przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zapłaty wynagrodzenia w częściach.  

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4) Wynagrodzenie jest płatne przelewem z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

w rozumieniu art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na 

rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę w ofercie i na fakturze. Za dzień 

zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

5) Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót.  

10) Klauzule dodatkowe. 

1) Sprawy sporne rozpatrywane będą przez strony polubownie a następnie przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego z dopuszczeniem instytucji mediatora. 

2) Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
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−  oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków, 

−  oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BIOZ. 

 

11) Pozostałe informacje dotyczące zamówienia: 
 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy 

ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

b) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 

8 ustawy Pzp Zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy. 

c) Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) 

ustawy Pzp. 

d) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.   

e) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

f) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

h) Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. 

i) Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub nie 

dopuszcza możliwości, nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

j) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

k) Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o 

jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

 

12) Wymagania dotyczące przedmiotu Zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia, obejmujący roboty budowlane i wykonywane w ich zakresie usługi 

i dostawy, winien spełniać następujące wymagania:  

a) Zakres oferowanego przedmiotu zamówienia winien być zgodny ze wszystkimi 

wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

b) Termin wykonania przedmiotu zamówienia zawarty w ofercie winien być zgodny  

z terminem określonym w SWZ przez Zamawiającego. 

c) Na roboty budowlane objęte przedmiotem Zamówienia Wykonawca udzieli min. 60 

miesięcy gwarancji (okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). Okres 

gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Niedochowanie minimalnego terminu 

gwarancji w ofercie powoduje odrzucenie oferty.  

 

13. Wizja lokalna  

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których 

mowa w art.131 ust.2 ustawy Pzp.  
 

 

4.  Termin wykonania Zamówienia: 
 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane do dnia 10.12.2021 r.   
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5. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz warunki udziału 

w postępowaniu; podmiotowe środki dowodowe. 

 

1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz w niniejszej SWZ. 

 

2)Podstawy wykluczenia  

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje możliwość 

wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, tj.: 

1) W stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 

3)Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego: 

 

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

a) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu. 

 

b) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu. 

 

c) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu. 

 

     4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykonanych robót: 

należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

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:   

- budowę, przebudowę lub remont min. 1 roboty budowlanej polegającej na wyko-

naniu dróg, parkingów lub chodników o wartości 150.000,00 zł. 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, 
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którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. 
 

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: 

Należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3), 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 stanowi-

sko posiadała min. 3 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień       

budowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności  drogowej  wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownic-

twa.  

− Uprawnionym geodetą – posiadającym uprawnienia zawodowe 

 

Dla wykazanych osób należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby 

posiadają wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe oraz przynależą do właściwej 

izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane -  na 

załączniku nr 3. 

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego,  który to odsyła do ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 

22 grudnia 2015 r.  (Dz.U. z 2020 r. poz. 220)  przynależność do  właściwej izby samorządu 

zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji 

w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.  

 

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

składanych w postępowaniu. 

 

1) Dokumenty składane razem z ofertą 

 

a) Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty”, który stanowi załącznik nr 1 do 

SWZ oraz załączyć do niego wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszą 

SWZ. 

b) Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym 

i trwałym. 

c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami 

SWZ.  

d) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

e) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

f) Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 6 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmbvgqyta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmbvgqyta
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do SWZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie to stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, na dzień składania ofert. 

g) Oświadczenie składa się wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

h) Oświadczenie składają odrębnie: 

- Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- Podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

i) Samooczyszczenie– w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub 

art.109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania lub Zamawiającym; 

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

● zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

●   zreorganizował personel, 

●   wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

● utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

●  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

j)Do oferty Wykonawca załącza również: 

  -   Pełnomocnictwo   

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie 

do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
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pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do 

oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 

szczególności wskazanie: 

− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

− wszystkich   wykonawców   ubiegających się   wspólnie   o   udzielenie   zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

Wymagana forma:  

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

 

-  Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 

jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy.  

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy 

są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wymagana forma: 

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 

formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 11 do SWZ) 

• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 

formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty 

składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, 

wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz 
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wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

Wymagana forma: 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 

formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu– składane 

na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ). 

 

Wymagana forma: 

Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do  

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – składane na podstawie 

art.126 ust. 1ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SWZ). 

 

Wymagana forma: 

Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 

formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2)  Dokumenty składane na wezwanie - wykaz podmiotowych środków dowodowych. 

 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych: 

a) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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. 

b) wykaz osób (załącznik nr 3), 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. 

c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 

5 do SWZ), 

d) odpis lub  informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 

3)Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu: 

a) 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 eko-

nomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łą-

czących go z nimi stosunków prawnych. 

b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-

świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających za-

soby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te 

zdolności są wymagane. 

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zaso-

by, 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. 

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 powyżej, po-

twierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwa-

rantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów pod-

miotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wy-

konawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wy-

kształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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 postępowaniu. 

f) 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 zasoby. 

g) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach 
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określonych powyżej, składa wraz z ofertą 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 (według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ). 

h) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza), 

na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na 

zdolności lub sytuację, którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 

z postępowania tego podmiotu oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu 

wykazania spełniania tych warunków. 

 

4) Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
 

     a)Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.  
 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie . 

 

a) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania 

jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną). 
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania 

w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 

wspólnicy podpiszą ofertę. 
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą 

stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką 
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nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty). 
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden 

z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy 

z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w  postępowaniu 

potwierdza jego spełnianie). 
g) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-

świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realiza-

cji, których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

h) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania dokumentów oraz oświadczeń, a także wskazanie osób uprawnionych 

do kontaktowania się z Wykonawcami. 

1. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) 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. 

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

− 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 działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

− podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

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

5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na 

etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

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

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

6) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
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podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 

wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta 

wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania dokumentów oraz oświadczeń, a także wskazanie osób uprawnionych 

do kontaktowania się z Wykonawcami. 

 

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 Pzp, 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

2) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności 

w formatach.txt,.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1. Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują droga 

elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP postępowania). 

4) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert 

i wniosków) może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, email: 

przetargi@szpital-raciborz.org 

5) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

− W sprawach merytorycznych: Leszek Gołuchowski, tel. (32) 755 50 80,  

w godz. 700 – 1435  przetargi@szpital-raciborz.org 

− W sprawach technicznych: Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego  

Adam Jeszka, w godz. 700 – 1435  tel. (32)755-52-56, kom. 515-839-586. 

6) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP  

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” 

7) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komuni-

kacji” wynosi 150 MB.  

mailto:przetargi@szpital-raciborz.org
mailto:przetargi@szpital-raciborz.org


str. 19 
 

9) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informa-

cji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

10) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania, jako załącznik 

do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania.  

11) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania.  

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

13) 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 upły-

wem terminu składania odpowiednio ofert.  

14) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13, przedłu-

ża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowa-

nych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 

ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o któ-

rym mowa w ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

15) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

16) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.szpital-raciborz.org   

17) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić treść niniejszego dokumentu. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej www.szpital-raciborz.org   

18) Jeśli zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający za-

mieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie 

internetowej www.szpital-raciborz.org. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeśli zmiana będzie istotna, 

w szczególności dotyczyć będzie: określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówie-

nia; kryteriów oceny ofert; warunków udziału w postępowaniu. W przypadku innych 

zmian, jeśli będzie to konieczne. 

19) Jeśli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, niezbęd-

ny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej  www.szpital-raciborz.org . 

20) Nie przewiduje się zebrania wykonawców. 

21) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

9. Termin związania z ofertą 

1) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 

19.11.2021 r. 

2) Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może przedłużyć termin związania 

http://www.szpital-raciborz.org/
http://www.szpital-raciborz.org/
http://www.szpital-raciborz.org/
http://www.szpital-raciborz.org/
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ofertą, z tym, że Zamawiający zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. 

4) Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

5) W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa wyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2) Pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć zgodnie z punktem 6 i 7 SWZ. 

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu (na stronie: www.miniPortal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty nastąpi na 

stronie www.miniPortal.uzp.gov.pl.  W formularzu oferty/wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych wskazanych w punkcie 7 SWZ i podpisana zgodnie z pkt 1 powyżej. 

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na 

miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na 

miniPortalu. 

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1) Oferty należy składać poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl/  do dnia 21.10.2021r., do godz. 

1000. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2021 r. o godzinie 1015. 

3) Otwarcie ofert jest możliwe dopiero po terminie otwarcia ofert. 

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

− cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

 

1) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją robót związanych z realizacją zadania w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i 

zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ofercie i umowie. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej 

powinna być dla Wykonawcy jego własna kalkulacja, oparta na rachunku ekonomicznym. 

Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty robót oraz czynności, jakie z technicznego 

punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania 

przedmiotu zamówienia.   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

spoczywa na Wykonawcy. 

2) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz 

ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu 

o przekazane: dokumenty opisujące przedmiot zamówienia oraz specyfikację techniczna 

wykonania i odbioru robót, czyli łącznie dane z analizy tych dokumentów.  Załączony do 

niniejszej SWZ przedmiar robót należy traktować, jako element dodatkowy - pomocniczy, 

a niesłużący do obliczenia ceny oferty. Zamawiający ustala, że tak obliczona cena 

ofertowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia zgodnie z przekazanymi dokumentami z uwzględnieniem 

ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy 

sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, nakładów, 

prac i robót nieprzewidzianych przez Wykonawcę, a niezbędnych z technicznego punktu 

widzenia do prawidłowego wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą 

musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia. 

4) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku. 

5) Jeżeli w zaoferowanej cenie w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ, są towary, 

których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca 

wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, 

że taki obowiązek nie powstaje. 

6) W okolicznościach, o których mowa, w pkt. 5) powyżej, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

 

13. Kryteria oceny ofert. 
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi 

kryteriami i ich wagami: 
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Nr kryt. Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie 

1. Cena brutto 60% 

2. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane 40% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 
 

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

 

l.p 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów, jakie 

może otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1. 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie: 

− Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

− Cb – cena oferty badanej 

− 60 wskaźnik stały 

60% 60 pkt 

2. 

Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane 

Za udzielenie gwarancji na okres: 

• 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

• 66 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

• 72 miesiące, Wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

 

40% 40 pkt 

 

14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
 

1) 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 – wg kalkulacji własnej, 

w układzie umożliwiającym porównanie z pozycjami określonymi w przedmiarze 

robót (np. przez odniesienie do L.P. przedmiaru) oraz z zachowaniem pozycji 

katalogowych – KNR z przedmiaru. Roboty wynikające z dokumentacji, a  nieujęte 

w przedmiarze lub wynikające z udzielonych wyjaśnień na wniesione pytania należy 

skalkulować w odrębnym dziale kosztorysu. 

c) Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści 

złożonej oferty. 

 

2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (zgodnie z warunkami określonymi w pkt 15 SWZ). 
 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
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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). 

 

4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

5) Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt.4) powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożona zostanie tylko jedna oferta. 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1)  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formach określonych art. 450 ust. 

1 ustawy Pzp. 

2)   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3)    W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4)    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na wskazany 

przez Zamawiającego rachunek bankowy. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą zabezpieczenia. 

5)     Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale 

i wystawione na Zamawiającego, którego dane zostały podane w punkcie 1 SWZ. Z treści 

gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kwoty do wysokości określonej w gwarancji lub poręczeniu, 

w przypadku żądania Zamawiającego w związku z przysługującym mu roszczeniem z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6)     Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące 

gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy 

powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub 

poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7)     Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niż 

pieniądz, winna uzyskać akceptację Zamawiającego. 

8)     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 z § 18 ust.2 pkt.5 umowy będącej załącznikiem nr 7 do SWZ.  
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16. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach określone zostały w istotnych 

postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ  
 

 

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy, które szczegółowo zostały opisane w § 20 

istotnych postanowień umowy będących załącznikiem nr 7 do SWZ. 

 
 

17. Unieważnienie postępowania 

 

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 255 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli 

środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 
18. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 

postępowania 

 

1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 

ochrony prawnej unormowane w dziale IX ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowie-

nie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramo-

wej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkur-

sie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie powinno zawierać elementy wymienione w art. 516 ustawy Pzp. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Termin wniesienia odwołania 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawia-

jącego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, a w terminie 10 dni od dnia przekazania infor-

macji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 

została przekazana w inny sposób; 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie in-

ternetowej; 
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3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1 i 2 powyżej 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. 

7.    Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia tej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

 

19. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 

ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 

przepisami krajowymi.  

2. Zamawiający informuje, że:  

1) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.”Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w 

Raciborzu”, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, 

przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 

2) administrator, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:           

iodo@szpital-raciborz.org  

3) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ust. 1 ustawy Pzp; 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane , zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia, a jeżeli okres ob-

owiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO  i 

związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 

1) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. 

mailto:iodo@szpital-raciborz.org
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4.Zamawiający informuje, że; 

1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wy-

roków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich 

wniesienie; 

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich da-

nych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 

osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przeko-

nania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz prze-

twarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidenty-

fikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 

seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zama-

wiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z pra-

wem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich 

zabezpieczeniach o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego da-

nych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem 

otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych polegających na 

przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia . 

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobo-

wych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania; 

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 

postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą prze-

słanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – formularz ofertowy 

Nr 2 – oświadczenie (składane wraz z formularzem oferty) 

Nr 3 – wykaz osób (składane na wezwanie) 

Nr 4 - wykaz robót budowlanych (składane na wezwanie) 

Nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (składane na wezwanie) 

Nr 6 – oświadczenie wykluczenia (składane wraz z formularzem oferty) 

Nr 7 – projektowane postanowienia umowy 

Nr 8 – dokumentacja projektowa 

Nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nr 10 - przedmiar 

Nr 11- zobowiązanie podmiotu, (jeżeli dotyczy) 

 


