
  

Oznaczenie sprawy:  FDZP.226.15.2021 
 

 

Zamawiający 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim 
 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  podstawowym o wartości 

zamówienia poniżej  progu unijnego pn: 

Przebudowa Oddziału Neurologicznego na Oddział Izolacyjny 

 

 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                               ZATWIERDZAM 
 
                                   Z-ca Dyrektora 
                                                                                                                ds. Ekonomiczno- Finansowych 
                                                                                                                             Piotr Skoczylas 

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia  19.07.2021 roku  

 

 

 



  

Rozdział  I  

             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

1) Nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, 

2) Adres:  ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 

3) Numer telefonu: (62) 595-11-18 

4) Adres e-mail: zamowienia@szpital.osw.pl 

5) Strona  internetowa:  http://www.szpital.osw.pl 

6) Strona internetowa Platformy zakupowej na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw  

Rozdział  II 

   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.      Tryb udzielenia  zamówienia. 
1.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o wartości poniżej progu unijnego.  
1.2 Podstawa prawna  udzielenia  zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 i nast.  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. 

– Prawo  zamówień  publicznych - Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

1.3 Podstawa  prawna  opracowania  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia: 
1.3.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2019 roku,  poz. 2019 ze zmian.), 
1.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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 z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2452) 

1.3.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) 

1.3.4. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów 
unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, 

1.3.5. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) 
1.3.6.  ustawa  o  dostępie  do  informacji  publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), 
1.3.7. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) 
1.3.8. ustawa z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) 

 
2. Oznaczenie  postępowania 

2.1 Postępowanie oznaczone jest  jako FDZP.226.15.2021. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w  tej  sprawie  

będzie   powoływać  się  na  powyższe  oznaczenie. 

2.2 Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego określenia, o jaką 

ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy  z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2019 roku,  

poz. 2019 ze zmian.) 

2.3 Integralną część SWZ stanowią załączniki wskazane w Rozdziale XIX, które składają się na całość SWZ. 

2.4 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,                     

w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wykonawcy, które stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

2.5 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
2.6 Wszelkie informacje związane z publikacją i przebiegiem niniejszego postępowania zamieszczone będą na stronie 

internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.szpital.osw.pl   oraz na Platformie Zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw  

2.7 Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw  

2.8 Zamawiający wskazuje w specyfikacji warunków zamówienia informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy 

użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz                           

z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VIII SWZ. 

2.9 Użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne               

z akceptacją  przez wykonawcę regulaminu korzystania z serwisu udostępnianego przez zamawiającego. 

2.10 Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej oraz instrukcje znajdują się na stronie internetowej Platformy 

Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/   

 

         
 

mailto:zamowienia@szpital.osw.pl
http://www.szpital.osw.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobvgm4ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobvgm4ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobugyzta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjxgezds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzrgmydm
http://www.szpital.osw.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
https://platformazakupowa.pl/


  

Rozdział  III 
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1.      Przedmiot zamówienia 
1.1  Przedmiotem  zamówienia jest Przebudowa Oddziału Neurologicznego na Oddział Izolacyjny. 
1.2 Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.  
1.3 Szczegółowe wymagania oraz zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach do SWZ, tj.:  

- w projekcie wykonawczym,  
- w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  
Podstawą do ustalenia zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania jest projekt 
wykonawczy oraz specyfikacje techniczne. Ofertę należy złożyć zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacją 
techniczną oraz załączonymi przedmiarami.   

1.4 Instalacje gazów medycznych wraz z zainstalowanymi urządzeniami zakwalifikowane są do wyrobów medycznych klasy 
II b i spełniają wymagania Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) oraz 
Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2015 r. poz. 1918), Dyrektywy Rady Europy nr 93/42/EEC, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. 
w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215 poz. 1416). Wiąże się to ze szczególnymi 
warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1:2016-07 oraz PN-EN ISO 7396-2. W związku z 
powyższym, montaż instalacji gazów medycznych powinno wykonać specjalistyczne przedsiębiorstwo, posiadające 
referencje spełnienia wiarygodności technicznej w świetle obowiązującego prawa budowlanego, a pracownicy powinni 
posiadać odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociągów miedzianych.  

        Wykonawca przed przekazaniem wykonanej instalacji do użytkowania wykonuje analizy i poddaje produkt procedurze 
oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań producent dokumentuje oznaczając wyrób 
znakiem „CE” 

 

1.5  W ramach zadania planuje się wykonać m.in.:  

 instalację wodociągową i p.poż  
 instalację kanalizacji sanitarnej,  
 instalację wentylacji 
 roboty izolacyjne,  
 instalację gazów medycznych,  
 demontaże,  
 instalację oświetlenia podstawowego,  
 instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,  
 instalację oświetlenia nocnego,  
 instalację gniazd 230 V AC ogólnego przeznaczenia,  
 instalację gniazd 230 V AC dedykowanych,  
 instalację teleinformatyczne,  
 instalację SAP i DSO,  
  instalacje minitoringu CCTV, 
 instalację telewizyjna,  
 zasilanie technologiczne,  
 instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  
 instalację ochrony przed przepięciami,  
 instalację połączeń wyrównawczych,  
 instalację przywoławczą,  
 roboty rozbiórkowe,  
 tynki,  
 podłogi i posadzki,  
 posadzki i okładziny ścian z tworzyw sztucznych,  
 izolację z materiałów rolowych poziome i pionowe,  
 stolarkę otworową,  
 roboty malarskie. 
 

1.6  Warunki prowadzenia robót:  

a) roboty będą się odbywać w czynnych obiektach Szpitala,  

 Prowadzenie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy odbywać się może w godzinach od 7 do 18 przez 6 dni    
w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie,  

 Zamawiający informuje, iż na terenie Szpitala wydzieli Wykonawcy miejsca na składowanie wszelkich towarów                        
i materiałów budowlanych z wyłączeniem budynku,  

 Zamawiający informuje, iż na terenie Szpitala wydzieli Wykonawcy miejsca na zaplecze dla pracowników                                    
z wyłączeniem budynku,  

 Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz w jego otoczeniu.  

1.7  Wykonawca zobowiązany jest do:  

- wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej                      
i przepisami prawa;  



  

- protokolarnego przejęcia terenu budowy i dokonania przed rozpoczęciem prac niezbędnych zabezpieczeń terenu budowy;  

- zabezpieczenia strefy roboczej przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,  

- wystąpienia do Zamawiającego o ustalenie warunków przyłączenia i poboru energii elektrycznej oraz wody na potrzeby 
robót;  

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu Szpitala;  

- prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe;  

- utrzymania w należytym porządku i czystości teren budowy;  

- zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w otoczeniu miejsca wyznaczonego granicami placu budowy;  

- zabezpieczenia podłóg i innych powierzchni (np. folią) narażonych na zniszczenie lub zabrudzenie; 

- dbania o należyty porządek na terenie budowy, sprzątnięcia i umycia okien po zakończeniu robót w pomieszczeniach,           
w których wykonano roboty; 

- składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z administracją obiektu, 
a po zakończeniu robót całkowite uporządkowanie terenu;  

- sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;  

- przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu oraz przeszkolenie w tym 
zakresie pracowników oraz przekazać w dniu odbioru końcowego harmonogramu przeglądów okresowych zamontowanych 
przez niego urządzeń i instalacji;  

- uczestnictwa w naradach koordynacyjnych;  

- zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy (tj. miejsca na składowanie wszelkich towarów i materiałów 
budowlanych oraz miejsca na zaplecze dla pracowników);  

- sporządzenia harmonogramu rzeczowego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w terminie do 7 dni 
od dnia przekazania placu budowy;  

- zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 
ustalonym z inspektorem nadzoru budowlanego;  

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;  

- prowadzenia i przechowywania z należytą staranności wewnętrznego dziennika robót zgodnie z zapisami specyfikacji 
wykonania i odbioru robót oraz zgłaszania Zamawiającemu odbioru każdego elementu robót;  

- natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;  

- dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych atestów na użyte materiały budowlane i instalacyjne; 

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad;  

- zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników obiektu;  

- koordynacji robót podwykonawców;  

- przywrócenia na własny koszt do stanu pierwotnego zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawcę wraz                     
z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego;  

- usuwania usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

- okazywania na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentów dopuszczających do stosowania                    
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie wskazanych materiałów;  

- wykonania na własny koszt wszelkich badań wymaganych odrębnymi przepisami, oraz badań laboratoryjnych                         
w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości stosowanych materiałów;  

- wykonania całości robót określonych niniejszą umową z materiałów własnych lub podwykonawców;  

- wspólnie z Zamawiającym – odbioru robót wykonanych przez podwykonawców;  

- usunięcia i utylizacji odpadów;  

- przestrzeganie zasad BHP i p.-poż na terenie Szpitala.  

1.8  Roboty budowlane wymagają zgłoszenia do Wydziału Budownictwa Architektury Starostwa Powiatowego w Ostrowie 
Wielkopolskim.  

1.9  Zamówienie należy wykonywać na czynnym obiekcie. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja będzie dostępny 
dla osób trzecich nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Należy zachować szczególne środki ostrożności                
i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywanie robót na terenie czynnego obiektu. Roboty należy tak zorganizować, 
aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Od momentu przejęcia placu 
budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników           
i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami oraz wszelkie za szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.  

1.10  Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej mającymi 
zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych oraz wymaganiami SWZ i umowy. 

1.11 Zamówienie należy wykonać przy użyciu nowych wyrobów spełniających wymogi, o których mowa w art. 10 ustawy         
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.                     
o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej 
dla materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na każde żądanie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do okazania w odniesieniu do wskazanych materiałów i urządzeń dane 



  

techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa, a dla materiałów nie objętych certyfikacją deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z właściwymi normami lub aprobatę techniczną.  

1.12  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 
umowy ze strony Zamawiającego.  

1.13 Wizja lokalna 
1.13.1 Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej obszaru objętego zakresem inwestycji        
w celu oceny wszystkich przesłanek wpływających na prawidłowe przygotowanie oferty 
1.13.2 Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej, Zamawiający odrzuci ofertę              
w przypadku, gdy oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej. 
1.13.3 Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 23.07.2021 r. na godz. 09:00. Zainteresowani Wykonawcy 
proszeni są o zgłoszenie się do Działu Utrzymania Ruchu znajdującego się w siedzibie Zamawiającego. 
 
1.14 W przypadku gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawią się 

wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wystawcę (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 
ustawy Pzp, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. 
W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, 
iż minimalne  wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów 
wskazanych w tych dokumentach, a ich kryteria w celu oceny równoważności wskazane są w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

1.15 Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także 
normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych 
opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych 
oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

1.16 W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,  
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

 
2. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 
przedmiotu zamówienia. 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax, adresów e-mail oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnej i terminowej realizacji umowy. 
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 
5) Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie w złotych polskich. 
6) Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania Wykonawców. 
7) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa wymagania jakościowe odnoszące się do wszystkich 

istotnych cech przedmiotu zamówienia. 
3. Nomenklatura: kod według CPV 

 45000000-7 – Roboty budowlane  

 45215140-0 – Roboty budowalne w zakresie obiektów szpitalnych  

 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

 45331100-7 – Instalacje centralnego ogrzewania  

 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne  

 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne  

 45442100-8 – Roboty malarskie  

 45410000-4 – Tynkowanie  

 44220000-8 – Stolarka budowlana  

 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 
4. Przedmiotowe środki dowodowe: 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 
5. Umowy o pracę 
5.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę osób , wykonujących w zakresie 

realizacji zamówienia czynności wynikające z przedmiaru robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz 

kanalizacyjnej, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy. 



  

5.2 Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odnosi się także do wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób 

określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

5.3 Obowiązek, o którym mowa w pkt. 5.1 i 5.2 dotyczy także podwykonawców w zakresie, w jakim ich dotyczą. Obowiązek 

ten musi wprost wynikać z treści umów, które Wykonawca zawiera z podwykonawcą. Za zawarcie stosownych zapisów 

odpowiada Wykonawca. 

5.4 W toku wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie przez niego 

wyznaczonym, lecz nie krótszym niż 5 dni roboczych dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, o 

którym mowa w pkt 21.1. Zamawiający jest uprawniony w tym celu do żądania w szczególności niżej wymienionych 

dokumentów:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,  

c) poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

d) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

5.5 Dokumenty o których mowa w pkt 5.4 przedkładane na wezwanie Zamawiającego należy zanonimizować w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, poprzez nie ujawnienie w szczególności ich adresów, nr PESEL, 

nr konta bankowego, wysokości składek itp., przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5.6 Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących Przedmiot Umowy na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

5.5 W przypadku zmiany osób wykonujących powyższe czynności w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnego wykazu wraz z wymaganymi oświadczeniami lub 

zaświadczeniami z ZUS, które zostały wskazane w pkt. 5.4. 

5.6 Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 5.1, przysługuje 

prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. Kontrola może być przeprowadzona bez 

wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

5.7 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

 

Rozdział  IV 

   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin  wykonania  zamówienia:  90 dni od daty przekazania placu budowy. 

                      

Rozdział  V 

I  

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie 
tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o 
którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa 
w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1  lit. a- g na okres 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za 
odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 



  

Wykluczenie wykonawcy następuje gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h). 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1; 
Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 2  na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia 
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia. Wykluczenie wykonawcy następuje gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 
przestępstwo wymienione w pkt 1 ppkt 1 lit h) na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia. 
 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
Wykluczenie wykonawcy następuje na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 
 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
Wykluczenie wykonawcy następuje na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 
 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 
zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
Wykluczenie wykonawcy następuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące 
podstawą wykluczenia. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w 
złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, 
wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa 
ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1115, 1520, 1655 i 1798). 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni 
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2) 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;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy,  

b. zreorganizował personel,  
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów,  
e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 
czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. Potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia z postępowania jest złożenie oświadczenia, wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 12. 
 

 

 



  

Rozdział  VI 

WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1.   O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału w postępowaniu 

dotyczące: 
1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

tym samym nie dokonuje jego opisu, 
 
2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu, 
 
3)  w odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga: 

a) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł; ważnego na czas realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych tj. nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł 

 
4)  w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga wykazania, że: 

4.1) w zakresie posiadanego doświadczenia: 
a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed okresem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, która odpowiadała swym zakresem oraz 
charakterem przedmiotowi zamówienia tzn. adaptację, remont, przebudowę, rozbudowę obiektów służby zdrowia w 
tym oddziałów szpitalnych o profilu zabiegowym obejmującą roboty: posadzkarskie, murowe, wykończeniowe, 
instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych wodnokanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych której 
wartość wyniosła co najmniej 1 100.000,00 zł brutto. 

      4.2)  w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
zamawiający wymaga: 

a)   kierownika budowy –posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Kierownik budowy musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie, 
licząc od daty uzyskania uprawnień. 

b)  kierownika robót sanitarnych –posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wod.-kan., c.o., wentylacyjnych i gazowych. Kierownik 
robót sanitarnych musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień. 

c)  kierownik robót elektrycznych –posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Kierownik robót elektrycznych musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania 
uprawnień. 

2. 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 ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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.  

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 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 podmiotu udostępniającego te zasoby 

przy wykonywaniu zamówienia;  

3) 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.  

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, 

a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:  



  

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub  

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.  

9. 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.  

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, 

powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 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. 

12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

14. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1 w 
rozdziale V SWZ.  

15. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o treści określonej w załączniku nr 12. 

16. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej 
żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.  

 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ  Z  OFERTĄ 

 

1. FORMULARZ OFERTY stanowiący Załącznik  Nr 1 do SWZ wypełnione i sporządzone z wykorzystaniem załączonych 

wzorów, zawierające w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, szczegółową kalkulację oferty, zobowiązanie 

dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o 

akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy,  który winien być złożony w formie oryginału podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, które winien być złożone w 

formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

2. KOSZTORYSY SKRÓCONE- wypełnione na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów robót we wszystkich 

branżach.  

3. OŚWIADCZENIE - wykonawca dołącza oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert. Oświadczenie winno być złożone w formie oryginału 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (elektronicznym) podpisem zaufanym lub 

(elektronicznym)podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3, 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. 

4. 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 rejestru.  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów  w określonym miejscu formularza ofertowego. 

W przypadku wskazania przez wykonawcę  dostępności  powyższych  dokumentów  pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie  żądał od wykonawcy  

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie  przez zamawiającego podmiotowych środków 

dowodowych. 

4.          PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 

4.1        ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 

4.2.   ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna 

wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu 



  

lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności 

pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka 

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie  z  pełnomocnikiem. 

4.3.    Pełnomocnictwo  winno być  złożone  w formie  oryginału  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym   lub poświadczone notarialnie 

5.  ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW, jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, o 

którym mowa w Rozdziale VI pkt 4. 

 

Rozdział  VII 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
 

1. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH W ODPOWIEDZI NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE  NAJWYŻEJ  OCENIONA  

 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 
dni, aktualnych na dzień złożenia  podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu: 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, 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,, w celu wykazania spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI pkt. 1.4.1 lit. a; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 , w celu wykazania spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI pkt. 1.4.2; 

3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia, w celu wykazania spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI pkt. 1.3 lit a; 

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 

jej złożeniem, w celu wykazania spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI pkt. 1.3 lit b. 

Rozdział  VIII 

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Ofertę oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej (elektronicznym) podpisem zaufanym lub (elektronicznym)podpisem osobistym.  

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i 
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie Platformy Zakupowej 
udostępnionym na jej stronie. Na stronie internetowej Platformy Zakupowej znajduje się również instrukcja. 

3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z platformazakupowa.pl było możliwe dla Użytkowników Internetu z 
użyciem popularnych przeglądarek internetowych.  
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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 przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 
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. 

4. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika  aktywnego 
konta poczty elektronicznej (e-mail). 



  

5. Użytkownik, korzystając z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę,  
formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl. 

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez 
Użytkownika platformazakupowa.pl lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z 
prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy 
(operatora platformazakupowa.pl). 

7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną 
wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego 
Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W 
szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca 
nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

8. Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu 
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 
2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych. 

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 8, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w 
postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

10. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w 
języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym 
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie”, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca  wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym 
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. 

14. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt.13, 
dokonuje notariusz lub: 
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) w przypadku przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13 
może dokonać notariusz. 

15. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 
postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 
dostępu do oryginału. 

16. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 
ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 
94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. 

18. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 17, 
dokonuje notariusz lub: 

1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 



  

2) w przypadku przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 
4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 17 

może dokonać również notariusz 
19. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

2)   umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze 
ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
4)   zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji 

20. Zalecenia dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych: 
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”. 
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z 
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 

Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
4) 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. 

5) 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.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 
weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
10) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych 

plików.  
11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
12) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 
odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

Rozdział  IX 

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z  WYKONAWCAMI 

 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w 

szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na podst. art. 125 ust. 1, oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw. Za datę wpływu przyjmuje się 
zamieszczenie dokumentu/oświadczenia na Platformie Zakupowej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w 
SWZ. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane 
są formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których 
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.  

4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 4, przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym 
mowa w pkt 4. 

7. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 4, zamawiający nie 
ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  bez 
ujawniania źródła zapytania 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw


  

9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Monika Mosoń 
 

Rozdział  X 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Składając ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 30 dni, tj. do dnia 01 września 2021 r.    

Rozdział  XI 

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1.      Wymagania  ogólne 

1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 
1.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
1.2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi  być  złożona  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  

w formie dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu zgodnie  z  wymaganiami  opisanymi  w   
niniejszej  specyfikacji. 

1.3. Oferta winna  być  sporządzona  w  języku  polskim. 
1.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski. 
1.5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, oferta 
oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.   

2. Zmiana lub wycofanie oferty 
2.1. ZMIANA oferty powoduje automatycznie Wycofanie poprzednio złożonej oferty. 
2.2. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa 
3.1. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 222 ust. 5.. 

3.2. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca składa w oddzielnym pliku na Platformie 
Zakupowej. 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest w celu utrzymania w poufności informacji, przekazać je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, pod rygorem nie uznania zastrzeżenia za skuteczne. 

 
Rozdział  XII 

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Składanie  ofert 

1.1. Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw  

1.2. Termin  składania  ofert  upływa  w  dniu  03.08.2021 roku, o godz. 10:00. 
1.3. 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. 
1.4. 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. 
 

2. Otwarcie ofert 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia  03.08.2021 roku, o godz. 10:30  za pośrednictwem Platformy Zakupowej.  
2.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 
2.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw  informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

2.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw 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. 

 

Rozdział  XIII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1.   Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w FORMULARZU OFERTY sporządzonym wg wzoru 

Załącznika Nr 1, ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
szczegółowej kalkulacji ceny- kosztorysów skróconych, wykonanych na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów 
robót. 

2. Podana w ofercie cena będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. Cena winna uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw


  

3. Cena ofertowa to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w  złotych  polskich (PLN). 
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania- końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 
6. Sposób zapłaty  i rozliczeń za realizację  przedmiotu zamówienia  został określony  we  wzorze umowy. 
7. Cena może być tylko jedna. 
8. 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.79), dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

9. W ofercie, o której mowa w pkt. 8, 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. 
 

 

Rozdział  XIV 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM  WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  Kryteria oceny ofert 

1.1 Przy wyborze i ocenie ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

a) cena  oferty (brutto)  -   60% 

b) okres udzielonej gwarancji i rękojmi -   40% 

Kryteria i waga oceny ofert : 

 

1. Kryterium oceny ofert nr 1 - cena – 60% waga kryterium, przy czym 1% = 1 punkt. W kryterium, w którym 

zamawiającemu zależy, żeby wykonawca przedstawił jak najniższą cenę, zostanie zastosowany następujący wzór 

arytmetyczny: 

 

                                  najniższa cena z zaoferowanych 

liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 60 

                                         cena badanej oferty 

 

2. Kryterium oceny ofert nr 2– okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 40% waga kryterium, przy czym 1% = 1 punkt 

- od 36 do 47 miesięczny okres gwarancji i rękojmi – 30 pkt. 

- od 48 do 59 miesięczny okres gwarancji i rękojmi – 35 pkt. 

- 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt. 

 
W przypadku niewskazania w formularzu oferty okresu gwarancji, lub wskazania jakiegokolwiek innego okresu 

poza punktowanym, zamawiający przyjmie, że zaoferowano minimalny okres gwarancji tj. 36 do 47  miesięcy i 
przyzna 30 pkt. w tym kryterium, z zastrzeżeniem iż zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy spowoduje 
przyznanie maksymalnej liczby  40 pkt. 

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz 

otrzyma największą liczbę punktów. 
 
1.2 W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzony ranking złożonych ofert.  
1.3 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 

ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

1.4 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną 
lub najniższym kosztem. 



  

1.5 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 1.3, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę 
lub koszt. 

1.6 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
1.7 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie 

można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 

2.      Ocena   ofert    
2.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 

zamówienia. 
2.2 Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z 

najniższą ceną lub kosztem. 
 

Rozdział  XV 

INFORMACJA O WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Wymagania dotyczące wadium: 

a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 22 000,00 zł . 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i 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. 

c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postępowanie w PKO BP 93 1020 

2212 0000 5202 0376 6516, oznaczone nr sprawy FDZP.226.15.2021 

d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 

e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi 

obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i 

bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej oferty wykonawcy zgodnie z zapisami 

rozdziału VIII pkt. 1 SWZ. 

f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczyciela 

g) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. 

h) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp. 

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zgodnie z art. 449 - 453 Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

                 

Rozdział  XVI 

INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 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, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów wskazanych w pkt 1 w 
okolicznościach, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko 
jedną ofertę. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające 
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie 
czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 
może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 



  

Rozdział  XVII 

PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO UMOWY W SRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

         Wzór  umowy  stanowi  Załącznik  Nr  2.  

Rozdział  XVIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. 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 postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 

systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, 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. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

3. 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. 

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5.  [Termin wniesienia odwołania] Odwołanie wnosi się: 

1)  w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 

a)  10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b)  15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

2)  w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 

a)  5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b)  10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści 

dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

1)  10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi 

unijne; 

2)  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 

1)  10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 

przekracza progi unijne; 

2)  5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 

progi unijne. 

8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał 

wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach 

dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od 

dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku 

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w 

trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

2)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 

uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 



  

3)  miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 

uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 

 

 

Rozdział  XIX 

 
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 ochronie danych) (Dz.U. UE 
L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 
Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w imieniu którego działa Dyrektor Szpitala; 

2) W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych-  Maciej Hejduk , z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych - telefonicznie 663 332 252 lub poprzez email: mhejduk@szpital.osw.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę Oddziału Neurologicznego na Oddział 
Izolacyjny,  numer : FDZP.226.15.2021 (dane identyfikujące postępowanie - nazwa, numer) prowadzonym w trybie 
podstawowym art. 275 pkt 1 i nast.  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r.;  

4) W przypadku gdy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane określone są 
wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności w zakresie: poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę i/lub innych dokumentów 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

5) Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku  
z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawą PZP”. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art.18 
ust.3–6 ustawy PZP, stosuje się odpowiednio 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej 
nienaruszalność i możliwość odczytania. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia  w sposób  
gwarantujący  zabezpieczenie  przed  ich  bezprawnym rozpowszechnianiem. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów odrębnych; 

8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie 
do art. 22 RODO; 

10) Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym Zamawiający 
może  żądać  od  osoby  występującej z żądaniem  wskazania  dodatkowych  informacji,  mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym 
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 
ustawą PZP oraz nie  może  naruszać  integralności  protokołu postępowania oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym  
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. 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 

mailto:mhejduk@szpital.osw.pl


  

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

11) W odniesieniu do przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. c nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

12) W odniesieniu do przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

 

 
Rozdział  XX 

                                                                                                 WYKAZ    ZAŁĄCZNIKÓW 

 
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 
2. Wzór umowy  -  Załącznik  Nr  2 
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 
4. Dokumentacja techniczna tj.: Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary 

Robót 

 


