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PRZEDMloT ZAMówItrNIA:
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Przedmiot zamówienia realżowany jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj''

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w Ębie podstawow]łn bez przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z prząisAni ustalły z dnia 1l ]łTz€śnia 2019r. Prawo żamówień publioznych (tekst jednolity, Dż. U,
z 2019I. poz.2019 ze m\,), a takze §fdan}łni na podstawie nńiej§zej usta§), rozporządzeniami wykonawczymi
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Do czynności podejmowanych w trakcie niniejsz€go postępowania o udzielenie zamówienia publicznego slosuje się
przepisy ushwy z dnia ll wżeśnia 2019 r Prawo zamówień publiczny.h (Dz, u, z20l9 Lpoz.2019 ze zm.), zwanej
dalej ,,uslawą Pzp" lub ,,Pzp", a także \łydanymi na podstawie niniejszej ustarłY rozpofządzeniami wykonawczymi olaz
w sprawach nieuregulowanych ustawą Pżp, pźepisy ustawy - Kodeks c},wilny,

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWA|ĄCEGO

samodzie|ny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej
szpital sp€cjalistyczny MswiA w zlocieńcu
ręrezentowany pfz€z p, Evę Giza Dyr€ktora szpitala
ul. Kańsko l
78_520 Złocieniec
Tel.:94-36-11-2żż
MP:253_00_98_26l
Regon|330086948
e_mailIszpitnlknn§k@pro.onet.pI
Adre§ strony intem€towej:www.szpitalkansk.4bip.pl
strona intemetowa prowadzonego posiępowania: @

IL ADREs sTRoNY lNTERNETowEJ, na którei udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści swz oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamÓWienia.

l, Postępowanie pro}vadzonejest w języlo polskin za pośEdnictwem Platfomy zakupowej (dalej jako,,Platfoma') pod
adres€m: hltD§r/DlatformazBkuDowa,Dl/Dn/szDitalkansk, pod numerem poslępowania nad?frym vzez
zamawiając€go,

2. Komunikacja między zarnawiającyrn a wykonawcami odb},wa sięi w lormie elektronicznej lub w postaci
eleklronicznej opatżon€j podpisem zaufanym lub podpisem osobist}łn, wg zasad w§kazanych w ustawie Pżp oraz
akach wykonawczych do t€i ustawy,

3, Za datę wpbvu oświadcżeń, wniosków, zawiadomień oraz informaoji przyjmuje się datę ich wczyl.ania do sy§t€mu.
4, wykonawca przystępując do poslępowania o udzi€lenie zamówienia publicznego, ł, logując na Platformie, akcętuje

warunti korzyslania z Platformy, okr€ślone w Regulamini€ zami€szczonym ns stroni€
http§://platfornazakupow!.pl/pn/§zpitalkan§k, oraz n^aję Eo za wiążący.

5, wszy§&ie zmiany i vryjaśnienia dokumentacji na etapie od ogło§z€nia postępowania do otwaicia ofeń zarnawiający
przękaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy,

6. wyjaśnienia lreści swz
6. l , wykonawca może zwrócić się do Zamawiając€go z wnioski€m o wyjaśnienie treśoi swz.
6,2. Wnios€k o wyjaśnienie tseści swz należy przesłać za pośrednictwem Platformy.
6,3. Zamawiający jest udzieli wyjaśni€ń ni€zwłocżnie, jednak nie pózniej niż na 2 dni przed upt}.rem terminu

składania ofert, pod warunldefi, źe wniosek o w),jaśnienie tr€ści swz wpłynął do zamawiającego nie później
niż na 4 dni przed upbĄvern terminu składania ofeń,

6,4, w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści swz nie wpł}l]ął w .ęrminie, o któr},rn mowa w pkt, ó,3.
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wy.jaśnień swz oraz obowiązku przedłużenia lerminu składania
ofert.

6.5. JeżŁ|i zamawiający r.ie udzieli l')7jaśnień w t€mini€, o którym mowa w pkt.6,3,, przedłuża lemin śkładalia
ofen o czas niezbędny do zapoznania §ię w§zystkich zainteresowanych wykonawców ż wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego prrygotowania i złożenia ofen.

ó.ó, Prz€dłużeni€ t€rminu składania of€rt, o których mowa w pkt, 6.5,, nie wpł}va na bieg terminu składania \łnio§ku
o wyiaśnienie teści swz,

ó.7, Treść pylań (bez uja*niania źxódła) wraz z wjńni€niarni, bądź informacje o dokonaniu nodńkacji swz,
zamawiający udostępnia na stronie intemetowej prowadzonego postępowania,

6,8.W prz}padku rozbi€żnośoi pomiędzy lreścią niniejszej SWZ, a 1reścią udzielonych odpowi€dzi, jako
oboviązującą należy pżyjąć treść pisma zawi€rającego póżniej§ze oświadczenie Zarnawiające8o.

1 , zamawiający de plzęwiduje zwołania zebrania Wykonawców,
8, Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się zainawiającego z rłakonawcami niż przy nżycil)

środków komunikaoji ejektronicznej,
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tII. TRYB UDzlELENIA zAMÓWIENIA

1. Poslępowanie o przeprowadzenia udzielenie zamówienia publiczne8o prowadzone jest w trybie podstaworvym, bez

n€gocjacji na podsta,wie ań. 275 ph,l) u§tawy Pzp o waltości zamówienia nie ptzekaczającej progów unłnych
okeślonych na podstawie ań. 3 ustawy Pzp,

2. Zanawiający informuje , żE zgodnie z an. 214 lst l Pzp stosuje proceduĘ prżewidzianą w tym zakresie.

], w zakesie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją waruŃów Zamówienia, zwaĘ dalej 'swz', za§tosowanie mają
przepisy uslałry Pzp,

Iv. INFoRMACJA, czY ŁAMAvfr,!Ą0Y PRZEWIDU|E WYBÓR NA|KoRZYSTNIEJSZE|
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJl.

Zamawiający nie prżewiduje ,łYboru Dajkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji,

V, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1, wspóhy słownik Zamówień (cPv):
7l221000,3 _ Usługi architektoniczne w zakesie obiektów budowlanych,
45400000- l - Roboty wykończeniowe w zake§ie obiektóv budowlanych.
453 l 0000_3 _ Roboiy inslalacyjne elektryczne,
45] l l100,0 - Roboty w zakesie okablowania oraz inslalacji elektrycżnych.
45232460,4 - Roboty sani.ame,
45332400_7 _ Roboty instalacyjne z zake§u urządzeń sanitamych,
45343000_3 _ Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

2, Pżedmiotem zamówienia j€st Modemizacja pomieszczeń serwerowni szpitala w ramach projektu pn, ,,Pfojekt e-
Zdrowie w sP Zoz MSWIA: rozwój nowoczesnych e_usług publicznych dla pacjentów";

3, w ramaoh realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

3. l , wykonania dokumentacji projeklowej mod€mizacji pomieszczenia serwero\łni Głównej i zapasowej w zakresie
projeknr budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robót,

],2. wykonania prac adaptacyjnych i instalacyjnych żgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną prz€z
uamawiającego dokumentac.ją projektową,

3,]. Przepro,wadzenia niezbędnych prób i testów potwierdzających sprawnośó instalacji oraz poprawności wykonania
robót,

3.4, Uzyskanie wszelkioh niezbędnych zęzwoleń i zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie wykonylvania robót
budowlanych, jat i ułtkowanie wykonanej s€fwerowni Głównej i Zapasowej.

4, Prz€dmiol zamówienia realizowany jest w fornule ,,zaprojekijj - \łybuduj" i obejmuje:

4, l . Etap l , opracowanie dolllmentacji projektowej dla modemizowanej serw€rowni głównej i żapasowej w zakesie
i na warunkach określonych w Pro8rarnie FuŃcjonalno_Uż},tkowyn stanowiącyrĄ Z^lącznik ft 2 do Srłłz,
żawierając€j mi9dzy innymiI
a) projekt budowlany;
b) pfojekt wykonawozy, w §m projeky wykonawcze brarżow€, w§zys&ich wymaganych insialacji, w

§zozególności projek§,:
, konsfukcyjn€ i ogólnobudowlane;

- ekspertyzy techniczne nośności stropu ze względu na znianę obciążenia;
rozwiążdia konstrukcyjne poNalająoe na pmwidłowe posadowienie urządreń;
el€ktryczn€ (oświedenia podslawowego i awaryjnego, insralacje gniazd wtyczkołTch ogólnego
plzeznaczęnia i gwarantowanych, instalacje ogniochronne). zanawiający wymaga vrykonania
rozdzielni §yłącznie na potrzeby serwefowni;

_ wodno - kanalizacyjne;
, teletecbnicżne i inlomatyczne (światlowód łączą§y serwerownię zapa§ową z s€rwerowlią 8łó}łną,

podłączenia dobranych urządzeń do §ieci teleinfomatycżn€j);
- systemu gaszenia pożaru wraz z systemem sygnaliżacji poźarui

systenu sygnalizacji włamania i napadu wraz z syslemem kontroli dostępu;
wsżelkich instalacji zasilających dobrane urządzenia;
oraz v§zelkie pozostałe instalacj€ niezbędDe dla prawidłow€go zrealizowani prżedrniotu zmówienia,

c) harrnonoeram realizacji prac budowlanych i instalacyjnych;
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d) uzyskanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń dokurnentacji projektowej przez zewnę§żne jednostki
opiniujące (w tym rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń prżeciwpożarowych);

e) oświadczenie autorów, iż dokumeni przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem Mini§tra
Infrastruktury z ainia 2 wź€śnia 2004 r, w sprawie sżcżegółowego zakrcsu i formy dokumentacji
projektow€.j, sp€cyfikacji (ecbnicznych §ykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno_uży&owego i żawiera wszystkie dane oraz informacje W},rnagane ww. Rozporżądzeniem;

i) trzyskanie pozwolenia na budowę,

4,2, Etap II - wykonani€ robót budowlanych serwerowni glównej i zapa§ow€j wraz z dostawą i insralacją urzą&eń
w zak€§ie i na waiuŃach okeślonych w Programie FuŃcjonalno-Użytko\rlrm stanowiącym Załącznik 2
do sWZ. między innymi:
a) §}konani€ wsz€lkioh zaproj€ktowanych robót w rama€h prac adaptacyjnych i r€montowych objętych

przedlnioięm zamówięnia;
b) d€moniaż istniejących l)lządzeń Ąp. urządzeń sanilamych, vządzeń grzewczych, iĘ. oraz §ryburzenie

istniejącej ściany działowej;
c) wykonanie prac budowlanych wraz z monlzżem drzwi prze§ie?ożaro$fch i an§vłamaniowych oraz

s] konanlem podlogi podnjesionejl
d) wykonanie prac instalacyjnych w pomi€szczeniu s€rwerowni: tlydzielon€go obwodu zasilania, sysl€mu

sygnalizacji alaEnu i włamania zintegrowanego z sysi€mem kontroli dostępu, szó serwerowej, monlaż
§tałego Wządzenia gaśnicżego wraz z centralą automatyozn€go gaszenia, szafselw€rowych;

€) wykonanie prac insl.alacyjDych poza pomi€sz€zeniem §erwerowni: kol]4 i przewiertów kablowych w
zakesie niezbędnyrn do położenia świalłowodu pomiędzy serwerownią zapasową a główną;

f) przeprowadzenie wszetkich le§tów, pomiarów, sprawdzeń i uruchomień potwiefdzonych protokolem oraz
uzy§kanie wszelkich pozwol€ń urnożliwiających pełne uł,tkowanie praco§ni i ur74dz€ń (np. PINB w
zak€si€ pozwolenia na budowę)

g) przekazanie kompletnej dokunenracji powykonawcz€j,

5, całość zadanja obeimuia robotv budowlane zwiazane z obiektami zabviko*1,mi. ktore §pisane sa do reiestru zabł,tków
T€r€n szDitala. ełaz z bud\.,nłami iest wDisanv do r€iestru zabł1ków Dod nr 1243 decvzia z dnia 05 stvcznia t994r,
Dokumentacia pro iektowa musi bvć uzgodniona z Woi€wódzkim Konserwatorem Zabv&ów w Szczecinie oddział w
Koszalinie i uzvskać Dożvt\"Wna d€cvzi€.

6. szczególowy opj§ przedmionr zamówienia zawiera Program Funncjonalno_Użytko\łry cFU) _ załącznik nr 2 do swz
oraz fzuty i plany stanowiące Załącznik nr2a do swz,
szpital nie dysponuje aktualnyrni planami budowlanymi, Załączon€ sohematy to szkice poglądowe, w związku z
powyższym zaleaa się of€rentom przeprowadzenie wizji lokalnej placu budo§f w celu uzyskania wszelkioh
informacji koniecznyoh do przygotowania olerty i zawarcia umowy, Każdy olerent ponosi pełną odpovi€dzialność
za lreść uzyskanej informacji,

UWAGA!
zamawisjący zwraca uwagę wykonawcy, ż€ przedniot zam ówienia będzie realizowsny na użytkowanym obiekcie
sP ZoZ szpita l sp€cj alistycżny MsWiA w zlocieńcu (czynny szpits l), w§zelkie prsce należy rrykonyw!ć w §posób
niestwarzający zagroź€nia dla osób przebywających w obiekcie. sposób prowadzenia Prac nie moż znrcząco
tYpływać ns funkcjonowanie obieklu. w związku z połyższyn wykonawcs mu§i tak zabezpieczyć teren budowy
(ogrodżić), abynożliwe bylo korzy§tanie z obi€któw szpitala i bylo zapcwnion€ bezpieczeństwo osób znaidujących
§ię na t€renie szpit5l (pacjenci, pracownicy i inne o§oby). w trakcie prowadz€nia prac wykonawcu 

^tor"iąranyjest do zachowsnia €stetyki i czystości. wymagqne technologią warunkowe, chwilowe przerwy w do§t$wsch
pośżczególnych mediów dla części sżpita|a niebędącej prżedmiotem inwestycji, naleł ograniczyć do nleżbędnego
minimum! po uprzednim uzgodnieniu ż z9mawiającym (wymagana zgoda Zarnawisjącego).
7, Rozwiążania równoważne,

7.1, Nomy, europejskie oceny .echniczn€, aprobary, sp€cyfikacje t€c}niczne i §ysFmy referencji t€chlicznych:
a) Il€kroć opis prz€dmiotu zamówi€nia określony w dol:umenlacji projeklowej odnosi się do norn,

europ€jskich ocen technicznycb, aprobat, specyfikacji technicznych i §ystemów referencii
technicznych, o których mowa w an, tol ust, l pkt.2 oraz u§t. 3 u§ta]iry Pzp Zarnawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opis),wanym, Dla każego taki€go przypadku, o il€ wystąpił w dokumentacji
p.ojektow€j, Zarnawiający dodaję dopisek,,lub równoważne''. W eiązku z powyższymzanlawiający na
podstawie art. 10l ust, 4 u§tawy Pzp dopusżcza rozwiązania równoważne opislłanyn,

b) Jednocześnie Wykonawca, który powofuje się na rożwiązania ró]łnoważn€ opisywanym w dokumentac.ji
pro,ieklowej jest obowiązany \łykazać, ż€ of€rowang przez niego robota budowlaną do§lawa spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego,
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7.2, MateriĄ i ufżądzenia:
a) Jeżeli dokunentacja projektowa lub §pecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskaz}.wałaby w

odniesieniu do ni€których materialów i urządzeń znaki towarowę lub pochodzenie Zamawiający, zgodni€
z arl. 99 u§t. 4 usta§f Pzp, dopu§zcza §to§owanie ,lproduklów" równoważnych. W§zelkie ,,produkty"
pochodzącę od konkehych producentów, okeślają minima]ne parametry jakościowe i cechy trżytkowe,
jakim mu§zą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamaviającego i stanowią
wyłącn e wżorz€c jakościowy plz€drnionr zarnówienia. Poptzez zapis dot, minima]nych w}łnagań
parametrów jakościowych, Zamawiający lozumie §ryrnagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych
łódłach, katalogach, stronach inlęmetowych producentów, operowanie pżykładowymi nażwami
producenta, ma j€d}łi€ na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwń Zamawiającezo w §to§unku do
okeślonego rozwiązania, okręślenie §landardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zasĘpione
rozwiązaniami ńwnowaznyrni nie po\łodującyni zmiany ilości i jatości wyspecyfikowanych użądzeń i
materiałów,
Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma \łyłącżnie charakter przykłado§5,.
Dokum§nt cja ptojeldowa, przy opisie przedmiotu zarnówienia, wskazując oznaczenie konkretoego
producenla (dostawcy) lub konłreby produkt, dopuszoza jednocześnie produkty równowaźne o parametach
jakościowycb i c€chach ułtkowych, co najnniej na poziomie paramelrów wskazanego produktu, uznając
tym samym każy produkt o w§kazanych param€trach lub l€pszych.

b) obowiązek udowodnienia iównoważności, żgodnie z an, 10l ust, 5 ustawy Pzp, nateł do Wykonawcy,
wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zańawiającem]J, żĘ
materiĄ pEeznaczone do wbudowania lub urządzenia są równoważn€ w sto§unku do zaproponowanych w
dolomentacji, Wykonawca pźed§lawi niezbędne informacje dotyozą§e przyjętych do wbudowania
materiałów potwierdzające równowaźność oferowanych urządzeń w stosunku do żaproponowanych v
dokumentacji.

c) J€żeli materiały lub ufządzenia nie potwierdzą równoważnośoi, wykonawca nie będzi€ uprawniony do ich
za§tosowania i na własny kosż wymieni na materiały spełniające warunki ńwnoważności,

d) Użycie materiałów lub urządzeń bez stwierdzenia pochodzenia j€st ni€dopu§zczalne.
e) w przpadku zamontowania materiałów lub urządz€ń, które nie będą spełniać \łlv. v?magań skutkować

będzie bezwżględnym demoniaźom na kosżt wykonawcy i ze skutkami z tego §Tnikającymi,
8. Materiały

8,l,Poprżez'maleriĄ" rozumie się maleriały użyte do §ykonania robót budowlanych oraz zamontowane
urządzenia tecluticzne.

8.2, wykonawca zobowiązany jest stosować podczas rea]izacji zamówi€nia *yłącznie nowe materiĄ dopuszczon€
do s(o§owania zgodnie ż akfualnie obowiązującyrni w tym zakresie prżepisami i normani,

8,3. Zabrania się §tosowania matęriałów nieodpowiadających Wynaganiom obowiązujących Norm oraz o innych
parametrach niż zaproponowane w projekcie lub równoważne, a także stosowania maleriałów niewiadomego
pochodz€nia,

8.4, wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane ł1nczasowo na terenie budowy materiały do
czasu ich wbudowania, prżed zni§zczeniem, uszkodzeniem lub utraąjakości, właści\yości lub pararnętńw oraz
unożliwi prząrowadzenie kontro]i w t}łn żakresie przez Nadzór Inwestonki.

8.5, wykonawca jest u oboviązany do uzyskania zatwierdzenia przoz Nadzór Inw€storski materiałów
do do§t rczeni' wbudovania.

pIanowanych

8,6, wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i nontaż mateńałów nowych i nieułTanyoh, posiadających
*yDagan€ certyfikaty B lub/i deklaracje właściwości ułtko\łToh,

8,7. Wykonawca ma obowiązek po§iadać w stosunku do urytych mateiałów i urządz€ń dokumenty potwierdzające
pożwolenie na za§losowani€/wbudowanie, Dokumentami mogą być ceń}dkaty wydane przez jedno§&ę
o.eniająoązEodnoŚĆ (akledraoweą zgodni€ z rozPoźą&ęlięln PE i Rady (wE) Nr7Ó5/2008 z dnia09,07,2006
roku) lub sprawozdania z badali przeprowadzonych przez Ę jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność
z wymaganiami lub cecltami okeślonyrni w projekcie a]bo deklaracje zgodności cE lub deklaracje właściwości
użytkowych vystawione przez Producenta lub jego upoważnionego prz€dstawiciela §twierdzające na jego
wyłączną odpowiedżiahość, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi \łymaganiami, specyfikacjami lechniozn}łni
lub okeśloną normą.

8,8, Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy maleriaty i urządz€nia - do ozasu ich
wbudov,ania, przed zni§zczeniem, u§zkodz€niem, kadzieżą albo utraą jakości, właściwości lub parametrów
oraz udośtępni do kontroli przez Inspektora Nadżoir.

8,9,w §yfuacji, gdy pźeprowadzona przez Nadzór InwestoNki ekspe(yza potwierdzi zu§tosowaDie prz€z
wykonawcę materiałów nieodpowiadających wymo8om ok€ślonym w swz i dokumentacii proiektowei ,
*ykonawca zobo,wiązany będżie na swój kosz1 zd€monlować je i w}łnienić wadliwe lub ni€odpowiednie
wyroby na nowe odpowiadające łrymaganiom oraz ponieść koszt prżeprolvadzonej eksperryzy.
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9. warunki gwarancji i rękojni

9,1, WaruŃi gwańncji
a) Wykonawca udzieli Zamawiającernu gwarancji na wykonane roboty, materiĄ i zamontowaue urządzenia

przez okes co najmniej 3ó mi€§iące lioząo od daty podpi§ania protokołu końcowego odbioru tobót,
b) warun]d odpowiedzialności Wykonawcy z §tułu gwarancji na wykonane lobory Zawane są w załączniku do

Umow},
c) Proj€kt Umo$y stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej SWZ,

9,2. WaruŃi rękojmi obejmujące §fkonane roboty budowlane i zamontowane ufządzenia.

^) 
zamawiajĄcy wymaga od wykonawcy, że odpowiedzia]ność za wady przedmiotrr zamówienia zostanie
rozszeżór'a popnez ńzielenie pisemnej Ękojmi.

b) Wykonawca udzieli zamawiającemu rękojmi za wady wykonaDego przedmiotu zamówieniA, w t}łn za
wykonafle robo' budowlane, wbudowane materiaty i zamoniowane ufządzenia na okres co najmniej 36
miesięcy licząc od podpisania protokofu końoowego odbioru robót.

c) Zanawiając€mu będzie przysługiwać prawo ądania odszkodowania za wady §fkonanych robót niezależnie
od odpowiedzialności wykonawcy z rynrłu gwarancji,

d) odpowiedzialność §rykonawcy z tytulu Ękojmi rozpoczyna §ię w momencie stwierdzenia przez
Zamawiająoego wy§tąpienia cech mających kwalifikaoję wady na Podstawie ań, 556'Kodeksu cywilnego.

l0, Wykonanie Przedmiotu zanówi€nia
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daly prżekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a
w szcz€gólnośoi zobowiązany jesl do:

l0.1, Roboty budowlane i monlaż urżądz€ń należy wykonać ż należylą starannością omz z wiedzą tecbniczną,
przepi§ami BHP, ppoż., zgodnie z Prograrnfin Fun]rcjonalno-Ułtkowym, stosowania sTwioRB, wytycznymi
określonymi w niniejszej SWZ, a także zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru oraz osoby kierująoej
pracami kons€fwatorskimi przy prowadzeniu Jobót budowlanych przy zabytkach.

10,2. Wykon},wania robót z uwzględnieniem wszystkich waruŃów i nakaów wynikających z uzgodnień i
zobowiązan wzajemnych,

l0.3. Zapewnienia we własnym zakresie i na vłasny koszt dysponowaniem energią elektryczną oraz wodą na
pollzeby związane z rcaliza.ją przedmiolu zanówienia,

l0.4, Zamieszczenia tablicy informacyjnej w momencie fozpoczęcia robói budowlanych,
l0,5, odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magażynowego i ockony mienia, odpowi€dniego

oznakowania terenu budo§ry, wykon).waiia zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,
l0,6. Prowadz€nia na bieżąco dzi€nnika budo$a,
l0.7, Prz€dsrawić Zamaviającemu propozycję materiałowe i koloryslyczne, celem akceptacji,
l0.8, Koordynowania robót podlirykonaw§ów, ponosząc za nie pehrą odpowiedzialność,
l0.9, ochrony mi€nia i zabeżpiecżenia prze§i]łpoż:arow€go terenu budovy,
l0.10, wykonawca ma obowiązek kźdorazowo stawić się na węzwanie Zamawiającego
10. 1 l , wykonania niezbędnych prób i badań §ymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót i potfzeb końcowego

odbioru,
10,12. Wykonanie lobót będzie się uważać za zakończone _ odbió, końco\ły, jeżeli odbiór nasĘpi bez wad, obiekt

będzie sp€łniał vymagania wynikające z dokumentacji.
l0.1], Roboty będą wykonyrane w 1erenie cą,nnego szpitala.
10.14, wykonawca może prowadzić roboty podłączenia instalacji wodno_sanitamej, cenlralnego ogrżewania i

elekrycznej do si€ci sżpitala pod warunkiem uzgodnienia lerminó.w ich wykonwania z przedstawioi€I€m
Zanawiając€go.

10,15, Zdernontowani€ obiektów tymczasowych i uporządkowanie t€renu po zakońozeniu robót,
l0. tó, Przeprowadzenia szkolenia prz€dstawiciela Zamawiającego z obsługi zamontowanych urżądzeń,
10.17. Wykonawca po zakończeniu robót przygotuje i złoł w fonnie papi€rowej trwal€ spiętej oraz na nośniku

cyfro]łyn operat kolaudacy.jny, w skład które8o wchodzić bęą|
a) pTotokoty pfzekazBnia teęnu budo*y,
b) cer§,fikaty B lub deklaracje właściwości uł,tkowych na wbudowane materia}y i zamontowane uząalzenia,
c) dokurnenlacja powykonawcza różnicowa pomiędzy faktycznym wykonaniem, a zakres€m rzeczow}m

przevidzian}łn w Programie Funkcjonalno_UłtkoĘłn, prżedmiafach lobót i sTwioRB,
d) dolam€nry gwarancyjne wTaz z waruDl(ami gvarancji w§zyslkich zamontowanych urżądz€ń,
e) kana 8warancyjna obejmująca odpowiedzialność gwaraicyjną zB §akonane roboty i zamontowane

urządzenia,
f) Przedłożenie dokuneDtacji techniczno_fuchowej (DTR) na montovane uĘądzenia i instrukcji ich obsfugi
g) proioko]y odbioru robót,
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h) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykon}.wania przedmiotu zamówienia, a odno§ząc€ się do jego
Iealizacji.
wykonawca wykona dws komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu.

10,18. Ewidenc,ii wytwaiżanych odpadów i gospodarowania nimi zgodnie z ustawą z d ia 14 grudnia 2012 r, o
odpadach (tj.. Dz. U z 202fu., poz, 797,8'75),, wykonawca, jako wytwórca odpadów, je§t odpowiedzialny za
odzy§k lub unieszkodliwieni€ wszelkich odpadów powstatych w trakcie r€alizacji robót §tanowiących
przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu żastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych
odpadów.

10.19, Po stronie wykonawcy leł poniesienie kosztótv o il€ zostały pominięte w dokumęntacji t€clnicznej, a ich
poniesi€nie będzie niezbędne do należytego tłykormia umowy,

l0,20, w kosztach ogólnych naleł uwzględnić między inn}łnii
a) uregulowanie opłat i kosżtów dozoru bldowy i odbioru elemenlów przedmiotu Zamówienia,
b) poniesienie kosztóv odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp.

l0,2l. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, vynikające z jego własnych działań i
zani€chań, ja-k rówńęż z działań i zaniechań jego pracownikó,w oraz osób trz€cich, którym realizację
przedmiotu zamówienia powierza, lub którymi przy realizacji zamówienia §ię posługuje,

11, Zamawiający informuje, iż zadanie inw€§rycyjne zostało dofinansowan€ ze środkóld Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regiona|n€go pod nazwą ,,Projekt e_zdrorvie w sP zoz MswIA: rozwói nowoczesnych e-uslug
publicznych dla pacjentów" w ramach Działania 2.1. wy§ok, dostępność i jrkość e-u§lug publicznych
Programu op€racyjnego Po|§k9 cyfrowa na lata 2014-2020.

12. wykonawca zobowiązany jes1 zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych
postanowi€niach umowy slanowiąc}rn Załącznik nr 9 do swz,

13, Do obowiązków Wykonawcy, po zrealizowaniu robót budowlanyoh i ich bezusterkowym odbiorze końco§Tn, należy
doslarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (badania, protokoty, certyfikary, instrukcja ppoż, iĘ.) któr€ §ą
\rymagane do czynności procęduralnych, których elektem będzie uzyskanie decyzji pozwolęnia na uĄtkowanie
obieknr, Po stonie Wykon5wcy jest uzyskanie wsrystkich niezbędnych opinii od właściwych insrynrcji olaz
dostarcz€nie wszystkich niezbędnych dokumentów, tak aby moźliwe było uzyskanie pozwolenia na uż},tkowanie.

l4. Podwykonawcy robót budowlanychI

l4.1. Zatna,rtlający ni€ zastrzega obowiążku osobisl€go wykonania przez Wykonawcę kluczowych częśoi
zamówienia,

l4.2. zarna\Niający dopuszcza wykonanie przez wykonawcę części przedmionj zamówienia przy udziale
pod*ykonawców lub dal§zych pod§}konawców, który będzie zawierał z pod§Tkonawcaini oraz dalsrymi
pod\ł]konawcami §tosowne umowy w formie pisemnęj pod rygor€m nieważności.

14,3. zamawiający ąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
po,wierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom oraz podania nazw ewenfualnych podwykonawców, jeżeli są
:\ż znani.

l4,4, w prąpadku stwieidżenia przez uamawiającego, że wobec danego pod*ykonawcy zachodą prżesłanki
wykluozenia z postępowania, Wykonawca będzie żobowiązany do zast4pi€nia 1ąo Podwykonawcy lub
zrezygŃ,rnć z powieflenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

l4.5, Jeżeli zniana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podrniotu, na którego zasoby Wykonawca powob,rłał
się, na zasadach okJeślonych w art, l18 ust, l ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunłów udziafu }v
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany §ykaz ać zafiawiającemn, że voponowany inny pod\łykonawoa
lub wykonawca samodzielnie spełnia .je w slopniu nie mniej§zym nŁ podwykonawca, na klóle8o zasoby
Wyko awca powoł}vał §ię w trakcie postępowania o udziel€ni€ zamówienia,

l4,6. Powierżenie q?koleia cżęści zmówienia podwykonawcóm d€ ryalnia wykonawcy z odPowiędzialóości ża
należyl€ wykoDatria tego zamówienia.

l4.7, Pozostałe zapisy dolyozące pod*ykonaw§twa, w tym dotyczące unotvy o pod*ykonawstwo, zawarte są we
wzorze umo\ły stanowiącej załącznik do niniejszęj swz.

l5. wynóg zatrudnienis na umowę o pracę:

l5,1. stosowni€ do dyspozycji ań, 95. Ust, l. Pą, Zanaytlająęy wynaga zatrudnienia przez Wykolawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób ]łykonujących wskazane przez Zamawiającego czyuości w
zakesie r€alizacji żamówienia, jeżeli §ykonanie tych czynności polega na wykon}.waniu pracy w sposób
określony w an, 22 par, l ustawy z dnia 26 cz€rwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.u. z2020r., p§z. l32o).
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. osoby, które wykonawoa lub podwykonawca zarudni do wykon}.,vania robót o8ólnobudowlanych,
wykońoz€nio$ych i instalacyjnych w lyn m. in, czrTności lakich jak prac€ ogólnobudowlane (np, roboty
murarskie i zbrojeniowe, wykopy, t}.nkowanie, malowani€, wykonanie posadzek i podłóg, rcboty d€karski§,

montaż stolalki dźwiowej i okiennej, obróbki blacharskie, układalie pbńek, roboty żwiązane z
zagospodarowaniern teren), nontaż jnst4lacji sanit4mei 1 T .ody wnz z lrządzeniami, montaź in§talacji
eleklrycznej, odgromowej, antenowej @.

obowiązek zatrud €nia na podstawie umowy na prace nie dotvczv niedzv innvmi o§ób kieruiacYch
wvkonanien Drac Droiekto}rTch i robotami budowlanYmi, Ićóre mogą być zatrudnione przez Wykonawoę,
także w ramach innych slo§unków pfawnych dopuszczonych plzez pnwo. Kierownik budo\ły będzie
j€dnocześnie osobą, wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów w Jego imieniu z In§pektorern Nadzoru lub
przedslawicielem Zamawiającego.
w pfz}padku rożwiązania umowy prżez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje
się do zatrudnienia na pod§tawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. cżynności.

l5.2, w trakcie realizacji żamówienia zamawiający up.a*liony je§t do \łykony,lvania c?ymości kontrolnych wobec
§fkonawcy oalnośnię spełniania przez ,\łykonawcę lub podwykonawcę wymogu zalrudnienia na podstawię
umoły o pracę osób bezpośrednio \łykonujących czymości w 1rakci€ r€alizacji zamówienia, Zamawiający
uprawniony je§t w szczególności doi
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresi€ potwi€rdżenia spełniania w1ł. wymogów i dokon}Ąvania ich

b) źądania wyjaśni€ń w pfz)"adku wąĘliwości v zakeśie potwierdz€nia spełniania rW, w}mogów,
c) przęprowadzania kontroli na miejscu wykon}Ąłania świadczenia.

l5.3, W lrakcie realizacji zarnówienia na kaźde wezwanie Zamawiającego w §Tznaczolym w tyln wezwaniu
terminie wynikającym z pisemnego weżwania Zamawiającego nie kótszym jedna} niż ] dni robocze
Wykonawca prz€dłoł Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia §ymogu
zalrudnienia na podstawie umo*y o pra§ę przęz wykonawcę lub podłrykonawoę osób b€zpośr€dnio
wykonujących §z},mości w trakcie realizacji żamówienia:
a) poświadczoną za zgodność ż oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub pod§Tkonawcę kopię

unowy/umów o pracę osób wykonująoych w trakcie realizacji zarnówienia cz}nności, których dotyczy w.,v.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulująoym zak€s obowiązków, jeżeli
zo§lał sporządzony), Kopia umo§T/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ocfuonę
danych osobowych pracownikóW, zgodnie z przepisami RoDo (tj, w §zcz€gólności beż adresów, nr PESEL
pracowtlików), Imię i nazwi§ko pńcownika nie podlega anonimizacji. Informacje takje jaki data zawarcia
umo\łf, rodzaj umowy o pracę i \łymiar elatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
Wyliczenie ma charakter przykładowy, Umowa o pracę może zawierać ró\ł!ież irme dane, któIe podlegają
anonimizacji, Każda umowa powinna zostać przealalizowana pruez składającąo pod kątem przęisów
RoDo; zakr€§ anonimizacji umo\łry nusi byó zgodny z przepisami *tł, rozporządżenia.

b) zaświadczenie właściwego oddziafu ZUS, potwiedzające opłacaĄie przez wykorĘwcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społecżne i zdrowohe z §tułu zaaudnienia na podslawie umów o pracę za o§latni
ok€s rozliczeniowy;

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpoviedlio przez wykonawcę lub pod*ykomwcę kopię dowodu
polwierdzającego zglo§zenie praco*nika prżez pmcodawcę do ubezpi€cz€ń, zanonimizowaną w spo§Ób
zapewniający oohronę danych o§obowych pracowników, żgodtlie z przepisami RoDo. Imię i nazwisko
praco*nika nie podlega anonimizacji,

15.4, Za niedop€łnienie *ymogu żalrudnienia pracowników wykonujących prżedmiot zarnówienia na podstawie
umo§y o pracę w rozumi€niu pźepisów Kod€ksu pfacy, \łykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości minimalne8o wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdz€nia przez zamawiającego ń€dopehienia przez
wykonavcę wymogu zatrudnienia praco§ników wykonujących przedmiot zamówienia na pod§tawie umowy o
pracę w rożumieniu prząisów Kodeksu pracy) oraz liczby niesięcy w okesie r€alizacji umowy, w których ni€
dopeiniono prż€dmiotowego lłynogu - za każdą o§obę poniżej liczby wskazatrych pracowników w wykazie
pracowników, *ykonującyoh przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez
zamawiając€go w pkl, 15.1,

15,5, Ńezłożenie przeż vakonawcę w §yznaczonym pftezzarĄawiającegó tefinlr,ięądanychprzezzamawlającego
dowodów w celu potwierdzenia spełni€nia przez wykonawcę lub podwykonawcę ]i,}łnogu zatrudnienia na
podstawie umorły o pracę traktowane będzie jako niespełnienie pźez łvykonawcę lub podsykonawoę ]ń,}łnogu
zatrudnieniA na podŃawie umo§} o Pracę o§ób bezpośr€dnio §akonujących cą1urości w trakcie realiżacji
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15.6,W prz}padku uzasadnionych wąĘliwości co do prz€strzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić §ię o przeprowadzenie kontroli pz€z Pań§twową Inspekcję Pracy,

ń.'l, Zamapłiająay przevłiduje możliwość kontroli zalrud ienia osób \ł}mienionych w \nrł, wykazie poprz€z źądanie
potwierdzenia zatrudnienia z ZUs,

l6. w8runki rózliczenia wykon9nia przedniotu zamówienia

16, 1 . Z vrybranym wykonawcą zostanie zawana umowa z wynagrodzeniern ryczałto§Tm (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w an. 632 Kodeksu c}Ąvilnego) w zak€si€ objęrym w Programie FuŃcjonalno-Użylkowym - jako
dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia wykonawca *ykona zaloes rzeczowy \ł}łfkający z SwZ
wraz załącznikami tj. dokurnentacją .ec}niczną oraz wskazń i wytycznych zawarryoh we wzorze umowy wraz
z załąoznikiem tj. Kaną gwarancyjną. Wykonawca prż€d złożeniem ol€rry povinien dokładnie zapoznać się z
dokumęnlacją technicżną, tcrenem przebiegu robót i uzyskać wszelkie informacje niezbędne do \łaceny ofeny
i komplehego wykonania robót.

16-2, zanaviaiacv oźewiduie cześciowe rozliczeni€ z wvkonawca za wkonanie Drzedmiotu umowv:
a) 25% wartości przedniotu umowy po b€zust€rkowyn wykonaniu Etapu I - opracowanie dokumentacji

ptojektowej zakes opisany w ust 4 pkt 4.1,,
b)75% wartości prz€dmiofu umowy po beżust€rkowym wykonaniu Etapu II - wykonanie robót

budowlanych - zakes opisany w ust4 pkt4,2,,

16,3. Faktura końcowego rozliczenia zapłacona zostanie po zakończeniu wszys&ich robót przewidzianych do
wykonanja,

16,4. Podstawą wystawienia faknrry za wykonane loboty będzie podpi§any przez strony umowy protokół odbioru
końcowe8o robót oraz wykonane czynności związane z zakończeniem budowy opisane w niniejszej sWZ,

16.5. Zapłata za faktwę może być zxeali?§,,r.an^ z lerminem odroczonej platności nie prżekraczając}łn 30 dni licząc
od daty zlożenia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej fakfury vAT, sprawdzonej i zaakceptowane,i do
zapłaty przez Nadzór Inwestorski,

16,6, Zarnawiający nie wzewiduie udzielania zalicżek.
1ó,7,W przypadku wykonania prżeż tvykonawoę przedmionr zamówienia wz:, udziale podwykonawców lub

dalszych podwykonawców, wykonawca do faknrry będzie miał obowiązek prz€dstawić dowody zepłaty faktur
pod§f,,konałvców zaiwięrdzo Ąy ch pruez zamaw iającęgo.

16,8, wykonawca nie moźe dokonać ża§lavienia lub prz€niesienia, w szczegó]ności ces.ji, prz€kazu, §pzędał,
jakiejkolwiek wierżyt€lności wynikającej z Umowy lub jej ozęści, jak ró§nież korzyści *ynikającej z Umolł.y
lub udziafu w niej na o§oby lrzecie bez uprz€dniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

1ó.9, cesja, przelew lub czynnośó w}.wołująca podobne §ku&i wyrnagają pi§emnej zgody Zamawiającego, a
dokonane b€z pi§emnej zgody Zanawiającego, są względem Zarnawiającego bezskuteczne,

16,10- Cesja, przelew wierzytelności na iruą inst),tucję finansową niż ba* je§t niedopuszcżalne, a w prz}Tadku
wykonania takiej ozyuości, Zamawiająey uzna ją ża bezskuteczną,

16.1l, W przwadku wykonawców wspólnie składających oiertę (konsolcjum) - rozlicz€nia będą dokonylvane na
pod§rawie faktur *ystawianych przez Pelnomocnika konsorcjum. Zarnawiający nie wyraża z8ody na oddzielrc
płatności dla poszczególnych parroerów konsorojum, Partnerzy konsorcjun powirmi ustalić zasady vzajemnego
rozliczania się za Rykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej żapłary dla
poszcz€gólnych partnerów.

17. Infornacja dotycząca robót zsmieonych:

l7,l, zamawiający dopuszcza wprowadzenie do nini€jsz€go zamówięnia robót zami€nnych,
l7,2. Roboly zamienne możliwe do wykonania w ramach umovy, o cłm rnowa we wzorze umowy, zawsż€ będą

robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakesem okeślonyn w dokumentacji technicznei, ale o
irnym charaklerże niż pierwotiie planowano.

l7.3, Roboly zamienne możliwe do wykonania zawsz€ będą dotyczyły robót budowlanych ni€łykaczających poza
opis przedmionr zamówienia.

l7.4, Roboiy zamienne muszą odpo\łiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych,
warunlci dotyczą w szczególności pożiomu slandaryzacji, jałości czy parametrów dotycących danego
el€rnentu fobót.

l7,5, Roboty zarnienne mogą polegać m-in, Da mianie sposobu wykon},wania jakiegoś elemenhr robót lub
zaslosowaniu innych, iównoważny§h w stosunku do dolffnenlacji techniczn€j urządzeń i/lub materiałów
budowlanycIl,

17,6. Roboty zamienne mogą wynikać z€ zrnian zaproponowanych pżez wykonawcę lub przez Zamawiając€go po
spe}nienlu WafuŃów określonych przęisami prawa,
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]8 rNFoRMAclEDoDATxowD
1 8, l . Zamawiający nie dopuszcza rnoźliwość składania ofeń częściowych,
1 8,2, zarnawiający nie dopusżcza możliwości §kładania ofeń wąriantowych,
18.3, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o kórych mowa w art, 2l4 ust, l pkt, 7 ustawy Pzp

do waności 50% zamówienia podstawowego.
l 8.4, Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji eleklronicznoj.
l8 5, Zamawiający nle przewiduje zawafcia umos} ramowej,
l 8.6, zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
l8.1. zarnawiający ńe zastrzega możliwości ubiegania się o udzieleni€ zamówienia §ryłącznie przez §ykonawców,

o których mowa w ań, 94 orazzamawiający nie plzewiduje wymagń w zakesi€ zatrudnienia osób, o których
mova w arl, 96 us1, 2 pkt, 2 uśta\ły Pzp,

18,8. Zamawiający ni9 zaslrzega obowiązku osobistego wykonBnia przez wykonawcę kluczowych zadań z8odnie z
an.60 i art, 121 u§lawy Pzp.

VI. TERMIN WYKONAN|A ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówi€nia| 6 niesięcy od daty zawarcia umowy, w tym
. v nieprzekaczalnym terminie do l20 dni, od daty podpisania umowy, wykonawca Fzedłoźy zamawiającemu

za^kceplowanąplzezzamawiającego dokumenrAcję projektowo_kosztory§ową wraz z uzy§kanymi niezbędnymi
opjniami of az decyzjami,

2, wykonawca moźe skócić termin zakończenia wykon},wania robót, ale nie więcej niż o 30 dni,
3. Termin r€alizacji zamówienia stanowi j€dno z kryteriów oceny of€rt,
UwAcAI
Jeź€li Wykonawca nie poda (nie wpisze) w FormulaEu ofenołym terminu żŃończenia,zafiawiający przyjmie termin
zakończenia zadania w terminie 6 m-cy, NBtomiast jeżeli Wykonawca poda termin zakończenia późniąszy niż żąda
Zamawiający (więcej niź 6 m_cy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust, 1 pkt. 5) ustawy Pzp,

VIL INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1 . o zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawoy, którzy nie podle8ają wyklucżeniu z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 108 u§t. 1 oraz w an, l09 ust, l pkt4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w pos!ępowaniu
określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zanówięniu i swz,

2, o udżielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają waruŃi udziafu w posĘowaniu dotycząoe:

2.1, Zdo]ności do występowania w obfoci€ gospodarczym:
Zamawiający nie okeśla \łarunłu w \ł'\v, zak€sie.

2,2. Uprawnień do provadz€nia okeślon€j dżiałalnośoi gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
prz€pisów:
Zamawiający ni9 okeśla warunku w ww. zakesie.

2.3, sytuacji ekonomicznej lub fnansowej:
Zamawiają€y nie okr€śla warunku w ww zakresie

2,4. Zdolności technicznej lub zawodowej w zal(fesie:
a) w zakresie warunku zdolności technicznej:

udzi€lcnie zamówienia mogą ubi€gać §ię wykonawcy, którzy w okr€sie ostatoich pięciu lat prred
uplywen terminu §kłsdrnla ofert, a j€żeli okr€s prowadzenis dziala|ności j est król§?y w tym okr€§i€,
r+ykonaIi zgodniez za§adaniwiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej j€dno z!mówienie
r€alizowane w formul€,,zsprojektuj i wybuduj'' polegające ns }tykonaniu wielobranżowej
dokum€ntgcji projektow€j dla przebudo}Yy bądź mod€rnizacji s€rwerowni olaz łTkonaniu robót
obejnujących co najmni€j roboty budowlane, inŃalacje sieci €lektrycżncj, do§tawę i montaż
klinrĘz6cji, kontroli do§tępu, §ystemu Ppoż i innych urządzeń zgodoie z łykonlnym proj€ktem o
wartości nie nniejsz€j niż300 000 zl brullo.
w prąpadku gdyjakakolwiek wartość dotycząca po\łyż§zyoh warunków §arażona bę&ie w walucie obcej,
Zan^wiający przeliczy ą vaność w oparciu o średni kurs walul Narodow€go Banku Polskiego (dalejl NBP)
dla danej \łaluty z dnia, w któr}m nasĘpi publikacja pfzedmiotowęgo postępowania. J€żeli w tym dniu nie
będzie opublikowany średni kurs NBP, ZBmawiający przyjmie średni kurs z o§rnhiego dnia przed dniem
publikacji.
ocena spełniania warunku dokonana zostani€ na podskwie złożonego wykazu vykonanych robót i
dokumentów polwierdzającyoh, źe roboty zoslĄ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy tecbnicznej i
prawidłowo zakończone na za§adżie spełni' nie spełnja,

l0
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b) w zakre§ie warunku zdolności żawodowej
Zednawiają.y ]!'ulila, iżwykonawoa spełni warunek, jeżeli §rykaże, ż€ dysponuj€, bądź będzię dysponował
podczas realizacji zamówienia osobami spełniającymi co najnniej naslępujące wymagania|
> ze§pol€m pro|ektoWym W sklad, które8o będzie wchodrlć minimumi

. 1(slownie:jedna)osoba posiadająca uprawnienia budowlane beż o8raniczeń, pożwalające pełnić

samodzielne funkcje techniczne W bUdownictwie W specjalności konstrukcyjno-budowlanej lUb

architektonicznej, sprawUjąca fUnkcję Kierownika źespotu projeklowego oraz po5iadająca

doświadczenie zawodowe jako projektant W pnygotowaniu co najmniej 1 wielobranżowych
dokUmentacji projektowej robót budoWlanych

. 1 (słownie:jedna) o5oba posiadająca uprawnienia budowlane do proj€ktowania w zakresie sieci,
instalacji i u nądzeń €l€ktrycznych i elektroenergetycznYch oraz telekomU nikacYjnych;

> zespolem Wykonawcrym W skład, którego będzie wchodzić minimumI
. 1 (stownieI jedna) osoba p€lniąca funkcję klerownikiem robót posiadająca uprawnienia

budowlan€ do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie W sp€cjalnoś€i
konstrukcyjno budowlanej lub inne uprawnaenaa Umoźllwiające wykonywanie tych samych
czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają Uprawnienia
budowlane w t€j specjalności oraz doświadczenie żawodowe jako kjerownik budowy W co
najmniej 1 robotach budow|anych polegających na prz€budowie lub modernlżacji pomieszczeń
technicznych;

. 1 (slown i€: j€d na) osoba posiadająca uprawnienia budowlanedo pelnienia sa modzielnych funkcji
technicznych w budownictwie W specjalności jnstalacyjnej w zakresie siecj, instalacji i urządzeń
elektry€żnych ielektroenergetyczny€h do 1kV bądź też odpowiadające im uprawnienia
budowlane Wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Umożliwiające
Wykonywanie 5amodzielnej f Unkcji,

. 1(słownjeIjedna}osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w bUdownictwie W specjalności instalacyjnej W zakresie sieci, instalacjj i urządzeń
telekomunikacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawje WczeŚniej
obowiązujących przepisóW umożliWiające Wykonywanie samodzjelnej funkcjl,

zamawiaiacv doDuszcża możliwość łacz€nia Doszozeqólnvoh funkoii. o ile osobv soełniaia warunki
okeślone dla kaźdej z tvch funicii.
ocena spelniania warunlo dokonana zostanie na podstawie złoźonego wykazu osób zdo]nych do
§ykonania zamówienia _ na zasa&ię §pełnia./ nie spełnia.

o§oby przewidziane do pe}nienia samodzie]nej funłcji tecbnicznych w budownic§vie muszą posiadać
w}magane upiawnienia zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca l 994 r, Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, ktore zoslały wydan€ na podśawi€ wcześnie.j obowiązujących przepi§ów,
Zgodnię z an. l2a usta§f Pfawo budowlane sarnodzielne funkcj€ techniczne w budownic§vie, okeślon€ w ań,
12 ust. 1 mogą również wykon}.łać osoby, których odpo]vi€dnie kwalifikacje zawodow€ zostały uznan€ na
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy usta\ły z dnia 22 grudnia
2015 f. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo§rych nabyrych w państwach ozłon}owskich Unii
Europejskiej,
W przpadku wykonawców żagranicznych, w stosunłu do osób, od których \łyma8ane są uprawnienia
budowlane zgodnie ż ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, żdob)4e w innych
państwach, na zasadach okeślonych w an. 12a ustawy Prawo budowlane (Lj.. Dz.U, z 2019., poz. 'lt86 z pó^.
zm,),

3, Warunek udziafu w postępowaniu dotyczącej zdolności iechniczn€j w ryiązku z łvaruŃiem ok€ślonym w pkt, 2,4.
ppk1. a) nu§i być spe}niony|

3,l. przez wykotravoę samodzielnie.
3,2. prz€z podmiot udostępniający swą zdolność techniczną.
3.], w prz}padku podmiolów wy§tępujących w§pólni€, samodzielni€ przez minimum jednego z Wykonawców

występujących wspólri€,
3.4, nie jest dopuszozalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w famach doświadcżenia

różnychpodmiotów zaangaźowanych w realizację zamówienia.
4. w odnie§ieniu do warunków dotyczących vykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczeniaw z:wlązkJl z

waruŃiem określon},rn w pkt. 2,4, ppkt. b), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując
warunek udziału w postępowaniu mogą pol€gać na zdolnościach tych z §,ykonawców, którzy wykonają prżedniot
?amówienia. do realizacji klórych le ldolnoścl sE Ęłnagane,

l1
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5. Zamawiający, oceniając zdolność lechniczną lub zawodową, moźe a kaźdym etapie postępowania, uznać, źe
Wykonawca nie posiada *ymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonavcę sprzecznych inter€sów, w
§zczęgólności zaangażowanie za§obów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
go§podarozo Wykonawoy może mieć negattlvly wpĘv na lealizację zamówienia (ań. l l6 u§t. 2 ustawy Pzp).

6, Udo§tępn ieni€ zasobów

6,1. Wyko awca może w celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu, w stoso\łlych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkelnego zanówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodo\łych innych podmiotów udo§tępniających zasoby, niezależnie od charaktęru pra*lego łączących go z
nimi stosunłów prawnych,

6.2, wykonawca, który polega na zdolnościach podniotów udosrępniających zasoby, składa, §raz z ofeą,
ZOBOWIĄZAME podmionr udoslępniającego zasoby do oddania mu do dy§pozyoji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego żamówienia (Zał, fi 5 do SwZ) lub inny podmiotowy środok dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponowa} niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, Zobowiązanie podmiohr udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuj€ rzeoz}.lvisty dostęp do tych zasobów oraz okeśla w
szczególnościI
a) zakes dostępnych wykonawcy zasobów podmiolll udostępniającego zasoby,
b) sposób i okr€§ udoslępnienia §Tkonawcy i §fkorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniając€go

Ie za.oby przy \łykonnvaniu zamó$ienia,
c) czy i w jakim zak€sie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawoa polega w

odnie§ieniu do warunłów udziafu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifil€cji żawodołych
lub doświadczenia, żealizuje roboty budowlane lub usfugi, których wskazane zdo]ności dotyczą.

ó.3. zamawiająoy ocenia, czy udo§tępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności t€clniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie prz€z wykonawcę spełniania waruŃów udziału w po§tępowaniu, o
którym mowa w pkt. 2,4 niniejszej swz, onz zbad^, czy nie zachodzą wobec tego podmionr podstawy
wykluczenia, które zostałyprzewidzianewzględfil iłTkonawcy.

6.4, w odniesieniu do warunków dotyozących wykształc€nia, kwalifikacji zawodołryoh lub doświadczenia
wykonawcy mogą pologaó na zdolnośoiach podmioiów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te \łykonujq
roboly budowlane lub usługi, do realizac,ii których te zdolności są łlłnagane.

6,5, Jeżeli zdolności t€clniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają sp€łniania pfzez
Wykonawcę warunłów udziafu w postępowaniu lub zachodżą wobec lego podmionr podsla\ły wykluczenia,
żamawiający zaząda, aby wykonawca w terminie określonyrĄ plzezzanawiającego zastąpił ten podmiot iDnym
podmiotem lub podmiotami albo łykazał, że samodzie)rrie spełnia waruŃi udziału w postępowaniu.

6,ó. wykonawca nie moż€, po upb,wie terminu skladania ofert, powoł},wać się na zdolności podmiotów
udo§tępniających zasoby, jeżeli na €lapie składania ofen nie polegal on v danym zakesie na zdolnościach
podmiotów udo§tępliających zasoby.

6.7, wykonawca, w prz}padku polegania na zdolnościach lub s},tuacji podrniolów udostępniających zA§oby,
przedślawia, wiaz z oświadczeniem, o którym mowa w swz, także ośtviadczenie podmiotu udostępnia.jącego
zasoby, potwieralzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu onz odpowiednio spełnianie warunlów
udziafu w po§tępowaniu, w zalGsie, w jakim $ykonawca powołuje się najego zasoby,

7. w§póIne ubieganie się o zlnó}Yicni€_ kon§orcjum, §pólka cywilna.

7.1.w przpadku wspólnego ubi€gania się o zanówi€ni€, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzi€lenia zamówienia albo do reprezentowania ich w t ostępoivaniu i
zawarcia umovf w sprawi€ zamówienia publicznego.

'7.2. Ieże|i ofęńĄ wspólna złożona plzez dwóch lub więoej wykonawców zostanie \łyłoniona w prowadzonym
poslępovaniu jako najkorzyŃni€jsza to prz€d podpisaniem umo\ły w sprawie zamówienia publicznego,
zamawiający żąda złoż§nia umoły regulującej v§pólpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich
partnerów, przy czym termin, t]a jaki została zawarta, nie może być kótszy niż termin realizacji zamówienia.

7.3, Wykonawcy ubiegający się wspóhie o udzielenie zarnówienia publicznego ponoszą solidamą odpowiedzialność
za §Tkonanie umowy i *1iesi€nie zabezpieczenia należy1€o wykonania umowy,

7,4. Wszelka kore§pondencja oraz rozliczenia będą dokon),wane \łyłącznie ż ustanowionym pełnomocnikiem.
7,5. Wadium może być wniesione prżezj€dnego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne

lub pełnomocnika,
7,6. Wykonawcy wspólnie ubiegający §ię o udziel€nie zamówienia składają oświadczeni€, które roboty budowlane

§ykonują poszczegóIni wykonawcy, jeżeli w poslępowaniu zachodzą okoliczności opisane w srt' 1l? ust,
3.Pzp, zgodnie z zał, ff8 do swz.
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vIlI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

l , Z postępowania o udzięl9nię zamówienia §Tkluc z^ się (ż zastzeżenięrn art l l0 ust. 2 Pzp) Wykonawcę:

1,1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za pfzestęp§(wo I

a) udzjału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
prz€slęp§twa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodek§u kame8o,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 1 89a Kod€k§u kamego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, aft, 250a Kodeksu kamego lub w an, 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca

20l0 r, o sporcie,
d) fiiansowania przestępstwa o charaklęrze lerrory§tycznym, o ldóryrn mowa w an, 165a Kodeksu kamego, lub

przestępstwo udafemniania lub utrudniania stwierdzenia prżestępnego po_chodzenia pieniędzy lub
uĘ,wania ich pochodzenia, o którym mowa w art, 299 Kodeksu kamego,

e) o charakterze terorystycznyn, o którym mowa w afl, 115 § 20 Kodeksu kamego, Iub mające na celu
pop€łnienie tego przestęp§twa,

f) povierzenia wykon}rłania pracy małolehiemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czewca 2012 r. o skutkch powieźania Dykonylvania pmcy cudzozi€mcom przeb}vającyn wbrew
prz€pisom na terytorium Rżecz}pospolilą Polskiej (Dz. U. poz.769),

g) przeciwko obrotowi gospodaJcz€mu, o których mowa w art. 296 307 Kod€ksu kamego, przestępstwo
oszusrwa, o którym mowa w art,286 Kodeksu kamego, pfzestępstwo prz€ciwko ,Wiarygodności

dokum€ntów, o klórych mowa w 6n. 270 277d Kodek§u kamego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o klórym mowa w an, 9 ust. 1i3lub ań. 10 ustawy z dni5 15 czeNca 2012 r. o §kutkach powierzania

\łykonyvania pracy cudzoziemcom przebrvającyrn wbrew przepisom na terytorium Rżecż}lospo]itej
Pol§kjej lub za odpowi€dni czyn zabroniony okeślony w przepisach pra,wa obcego;

1 ,2. jeżeli urzędującego cżłoŃa jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika §półki w §pólce jawnej lub
partnerskiej albo komplemenlariusza w spółce komandytowej lub konandytowo_akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za prz€stępstwo, o którym rnowa w u§t, 1 ;

1.3, wob€c klórego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateozną de§yzję adłninistracyjną o zalegar,fu z
uiszczeni€m podatków, opłat lub składek na ubezpięczenie §połecżne lub zdrowotne, ohyba że wykonawca
odpowiednio pfzed up]ywem 1erminu do sldadania wnio§ków o dopuszczenie do u&iału w postępowaniu albo
przed upb.rem terminu składania ofert dokonal platności należ ych podatków, opłat lub składek na
ubezpi€czenie §poleczne lub zdrowotne wfaz z odsetkani lub grz}.Wnami lub zawarł wiążące porozurnienio w
sprawie spłaty tych należności;

1.4, wobęc którego prawomocni€ orżecżono zakaz ubiegania się o zamówienia publicżn€;
1,5,j€żeli zamawiający może stwierdzió, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi

\ł"ykonawcami porozumienie mająoe na celu zakłócenie koŃurencji, w szczegóInościjeż€li należąc do tej sanej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 1 6 lutego 2007 r. o ockonie konkurenc.l'i i konsum€ntów, złoźyli
odrębne oferty, ofeńy częściowe tub \łnioski o do_puszczeni€ do udzia}u w postępowaniu, chyba że vfkaą, ż€
przygotowali te of€rry lub wnioski ni€zależnie od §iebie;

1,6,jeżeli, w prz}Tadkach, o których mowa w art. 85 ust, l, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniej§z€go zaangażowania .€go wykonawcy lub podmiofu, który należy z wykonawcą do tej §anej grupy
kapitałowej w rozunieniu ustawy z dnia 1ó lut€o 2007 r, o oclronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym żakłócenie konkurencji może być }łyetiminowane W inny spo§ób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępo.Waniu o udzielenie zamówienia.

l,?. w art, l09 u§t, l pkt,4 usrawy Pzt, tj.i
w slosunl$ do którego otwano likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator hlb §ąd,
zawarł układ z wierżycielami, którcgo działalność gospodarcza je§t zawieszona albo znajduje się on w innej lego
rodzaju s}tuacji wynikającej z podobnej pfocedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej proc€dury;

2, wykonawca może zostać wyvJuczor'y pnęzzaflawiającego na każd}łn etapie postępowania o udzielenie zamówienia
3. wyklucżenie wykonawcy następujc w prz}padkach, określonych w art. l1 l ustawy Pzp,

Ix. INFoRMAC|A o PoDMIoToWYcH ŚRoDKACH DoWoDoWYcH, poMierdzaiące
spełnianie Warunków udziału W postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania.

t, oŚwIADczENIA lub DOKUMENTY §fmagane od wszystkich wykonawców, które należy zlożyć wraz oferla|
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1,1,Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć akfualne na dzień składania ofert oś}Yiadcżenie o
niepodl€ganiu wykluczcniu oraz spelnirniu warunków udziału w postępowanfi - zgodnie zzaĄaznki,ęm
nr 3 oraz 4 do swz, oświadczenie §tanowi dowód potwięrdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie

warunlów udziału w posĘowaniu, na dzień §kładania ofoń i tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiając€go podmiotow€ środki dowodow€ o ile sąwymagane.

1.2, Pełnomocnictwo złoźone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:
a) W prz)"adku podpis),wania ol€rty pfzez osoby nie wymienione w odpi§ie z właściwego rejestru

pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
b) w prz}padku podmiotów wys.ępujących wspólnie Wykonawcy ustanawiają pełDmocnika do

reprezento,wania ich w postępowaniu o udzielenie zarnówienia albo reprezentowania w posĘpowaniu i
zawarcia umowy w sprawi€ zamówienia publicznego (an. 58 ust, 2 Pzp). P€łnonocnictwo do pełnienia lakiej
funkcji, wystawione zgodlie z w}mo8arni usŁawo\łymi, podphane przez prawnie upoważnionych
pr7edslźwicielj kcżdego 7 Wykonawców,

1,3. zoborYiązanie innego podniotu, na zasobach ktorego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych za§obów na potrzeby realizacji znmówienia - wg wzo zń. 5 (Jężeli dolrczy).
Wykonawca, który powołuje się na za§oby ir)iych podmiolów, w c€lu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia onz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuj€ §ię na ioh zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamie§żcża informacje o tych podniotach w oświadczeniu, o którym mowa w zał, nr 4a

l .4, Wspólny udział wykonawców,
a) wykonawcy mogą wspólnie ubi€gać się o udzielenie zamówienia,
b) W prztTadku wspólnego ubiegania się o zamówi€nie prżez wykonawców oświadczenia, o których mowa w

pkt, 1,1. (zał, r3 oraz 4) składa każdy (oĘbnie) z wykonawców w§pólni€ ubi€gających się o zamówienie,
oświadczenia t€ mają potwieralzać spęłnianie warunłów udziału w postępowaniu, w zakresie, w lórym
każdy z wykonawców wykazuje §pełnianie waruŃów udziału w posĘpowaniu omz brak podśtaw
wyklucżenia.

l ,5. zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofe(y części zamówienia, j€żeli §ykonanie ich
zamierza powierzyć podwykona}vcom. wykonawca,który zamierzapowierryć wykonanie części zarnówi€nia
pod§Tkonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
poslępowaniu zamieszcza informacj€ o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt, 1.1. (zał. nr
4a do sWZ), Powierze ie §rykonaniA części zamówienia pod\łakonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za nalełte wykonanie t€o żfunówienia.

1,6. oświadczęnia, o których mowa w pkt, 1,1, stanowią dowód potwierdżający brak podstaw wyklu§zenia i
spełniania wafunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofen, tymczasowo zastępująoy
wymaEane pruez zamawiającego podmiotow€ środki dowodowe,

1.7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w an, 125 ust, t Pzp, podmioto§?ch środków
dowodowych, innych dokun€ntów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub
zawidająbłędy, Zamawiający wz}rła \łykonawcę odpowiednio do ich złoź€nia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawoy podlega odrzuceniu bez względu na ich żłożenie,
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1.8, Kons€kwencją niezłoźenia dokumeltlów, o których mowa w pkt, 1.7. będzie oalrżucenie ofeńy Wykonawcy z
poslępowania na podslawie an, 226 ust, 1 pkt, 2c) Pzp.

2. DoKUMENTY (podniotowe środki dowodowe) I oŚwIADcZtrNIA składane przez wykonarvcę, którego
of€rta żostala najłTżej oceniong.
Zamawiający wzIva Wykonawcę do złożenia w wyznaczon}m terminie, nie krótsz}n niż 5 dni od dnia wezwania,
aknralnych na dzień złożenia następujących podniotowych środków dowodowych:

2. l , polwierdzają9ych sPęłniaDie wmnka udziału w postępowaniu|
a) wykaz robót budowlanych \łykonanych nie wcz€śniej niż w ok€sie ostatnich 5 tat, a jeżeli okJe§

prowadzonej działalności jest kótszy , w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartośoi, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których robory t€ zostaty .\łykonane, z załączeniem dowodów
ok€ślających czy 1e roboty budowlane zośały wykonane należycie, w §żcżególności inforrnacji o tyn czy
roboty zoslały ]łykonane zgodnie ż przą)isami prawa budowlanego i prawidłowo ukońcżone, wg zał, nr 6;
Wykonawca dołączy dowody okeślające czy roboty bodowlan€ zamieszczone v zał, nr 6 zostaty wykonane
nalełcie, w szcżególnośoi informacja o tym czy roboty zoslały wykonane zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidlowo ukończone. Dowodami są referencje bądz irme dokumenty wyslawione prz€ż
podniot, na rzecz którczo loboly budowlane były wykon}.wale. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiekt}.rn}łn charakterze Wykonawca niejest w sranie uzyskać tych dokumentów żałączy inne dokumenty
poświadczaJące spelnienie warunr-u,

RzeoDosoont. UnhEulopejskr
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b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do ręalizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowi€dzialnych zi świadcz€nie usług, kontrolę jakości lub ki€rowanie robotami budowlanymi, wfaz z
inforrnacjami na temal ich kwalifikacji zawodowych, upravnień, doświadczenia i wyk§ztałcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonnvanych przez nie czrnności
oraz informacją o pod§tawie do dysponowania tymi o§obami,

2.2, W celu wykazania braku podstaw do )Vykluoz€nia z postępowania:
a) odpisu z właściwego lejestru lub z centralnej ewidencji i inlormacji o działalności gospodarczej, jeż€li

odrębne przepisy \łymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku pod§taw
\łykluczenia;
. zana'liający żąda od wykonawcyl który na potwierdzenie spełniania waruŃów udziału w

postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji irmych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dol-umentów \łTmienionych w Pkt. l,l.. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rźeczypospolitej polskiej,
zamiasi dokumentów, o których mowa vażej, składa dokumont lub dokumęnty \łystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zami€szkania, potwierdzające odpowiednio, źe nie otwańo
j€go likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktyłarni ni€ zaźądza likwidator lub sąd, ni€ zawafł
układu z wierzycielarni, jego dżiałalnośó gospodarcza nie jeśt zawi€szona ani nie znajduje się on w imej
tego rodzaju §},tuac,ii vfłlikającej z podobnej procedu.y przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury, Dokument, o którym mowa po§yźej, powinien być §rystawiony nie wcześnie,i niż 6
miesięcy przed jego złoź€niem,

Jeżeli w kraju, w któryn Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zanieszkania, nie wydaje się dokurnentów, o klórych
mowa, zastępuje §ię je w całości lub części dokumentem zawiemjącym odpowiednio oświadczenię Wykonawcy, ze
wskażaniem osoby albo osób uprawnionych do jego rąrezentacji, lub oświadczenie osoby, której maił dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli W kaju, \ł klót]m wykonawca ma siedzibę tub mi€js€e zamieszkania ni€ ma
Fzepisów o oświadcz€niu pod prżysięgą, złożone pżed or8anem sądoiłrym lub adminhtracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub go§podarczego, właściwym ze względu na siedzibę tub miejsc€ zamięszkania

3. Jeź€li zachodzą uzasadnione podsta§y do uznania, że złożon€ uprzednio podmiotowe śtodki dowodowe nie są juź
aktualne, żamawiający moźe w k3żdym czasie wezwać *ykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych podmioto§ych środków dowodowych, aktuAlnych na dzień ich żłożenia,

4, wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzonę w jęZyku obcyn wraz z tłumaczeniem najęzyk polski,
5. Podrniolo,we środki dowodowe oraz inne dol-umenty lub oświadozenia należy przekazać Zamawiającenu przy ułciu

środków komunikacji elektronicznej, określonych w rozdz, xI swz, w zakesie i sposób ol§eślony w Ro zpoftądze1L1l)
Prez€sa Rady Ministrów z dlia 30 grudnia 2020r. v spravie sposobu sporządzania i przękażywada inlormacji oraz
wynagań lechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków kornunikacji elekronicznej w postępowaniu
o udzielenie zarnówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020r, poz, 2452),

6. Złożeni€ podrobionego, przerobionego, poświadcza.jącego nioprawdę albo nierzetelnego dokumenfu albo
nierzetelnego, pisem4ego oświadczenig dotyczącego okoliczności o istotnyn znacżeniu celem uzyskania zamówienia
publicznego jest karaln€ (an, 297 ustawy z dnia 6 cżerwca 1997 roku Kodeks kamy - tekst jedn, Dz.U. 2o2l poz,
408),

1 . zamawiający r'ie wą.wa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

7, 1. moż€ je uzyskać za pomocą bezplatnych i ogólnodo§tępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z alnia l? lutego 2005 r. o inforrnatyżacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile §Tkonawca wskazał w oświadcżeniu, o któr}łn mowa w an. 125 usl, l usta§y Pzp dane
umożliwiaj4ce do§tęp do tych środków;

7.2, podmioto§xłn środkiem dowodow}m je§t oświadczenie, którego treść odpowiada zak€sowi oświadczenia, o
którym mowa w art. l25 ust, l.

8. wykonawca nie je§t zobowiązany do zlożenia podmiotowych środków dowodo*ych, ktor€ zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca w§kże te śfodki oraz potwierdzi ich prawidłowość i akfualność,

9, W prz}padl,u wskaz?r.la przEz uTkonawcę dostępności podmioto§lch środków dowodowych, pod okeślon}.rni
adresami intem€towymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zama§iający może żądać od Wykonawcy
przedstawi€nia tfumaczenia na język polski pobranych samo&ielni€ przez zamawiającego podmiotowych środków

10, w żakesie nieuegulowan}n ustawą Pzp lub niniejszą sWZ do podmioto]łych środków dowodo\łych, oraz irnych
dokumentów i oświadcz€ń składanych prżez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w §zczególności
przeptsy:
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l0.1, rozporządzenia Minislra Rozwoju Pracy i Tochnologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w spiawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokunenlów lub oświadczeń, jakich moż żądać zamawiający od
wykonawcy

1,0.2. rozponądzeaia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazy.wania informacji oraz wymagań t€chnicznych dla dokumentów elektronicalych oraz środków
komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

X. PRO,EKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPMWIE ZAMÓWENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCl TEJ UMOWY.

l. Projektowane postanowi€nia umowy w sprawie zamówienia publicznego, kiófe żostaną &prowadżone do treści tej
umowy, okeśIone zostaty w załączniku do swz (projekt umowy).

2. zamawlają.y. poz^ możliwością zmiany zawanej umowy na podstawie an, 455 u§lasy Pzp, przeviduj€ również
możli,wość dokon}Ąvania znian postanowień zawańej umowy w stośunl(u do treści ofeńy, na podstawie której dokonał
\łyboru wykonawcy. zakes przewidzianych znian obejmuje:

2.1. żniane kierownika budowv - wykonawca moż€ dokonać zfiiany kierownika budowy przedslawionych w
oferci€ jedynie za uprz€dnlą pisemną zgodą Zafiawiającego, akceptującego nowego kierownika budo§ry na
następująoych warunl€ch:
a) Wykonawca proponuje żmianę kieroMika budowy w szczególności w razie: śmierci, choroby lub zdarzeń

losowych, nie§fwiąz},\łania się z obowiązków w}tlikającyoh z urnowy, rezygnacji lej osoby iĘ,
b) Zamawiają§y możE żĄdać od wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, ź9 nie wykonuje on

swoich obowiązków wynikających z urnowy, wykonawca obowiążany jest znienić kierownika budowy
zgodnie z żądanięm Zamawiającego w terminie wskażan}łn we \łliosku Zamawiając€8o.

o) wykonawca musi wkazać, iż propono,wany nowy kielownik budo§y posiada uprawnienia budowlane bez
ogranicz€ń do kierowania robotami budowlan}łni w sp€cjalności konstukcyjno-budowlanej,

2,2. zmiane t€rminu realizacii umowv z przy.ąĄ nięzależnych od Wykonawoy ani od Zamawiającego, przy cz}łn
każda ze stron musi tą zmianę zaakceptować.

Pź€słantd zniany terminu:
a) na slorlek okoliczności wFikających z żaistnienia tzw . siły \\"yższej, vzez siłę *yższą strony rozumieją

wysĘpienia zdarz€nia losowego o nadzwyczajnym chafakteęe Ęywołanego pftez czyrmlki zewnętzie,
którego nie można było przewi€dzieć lub nadż*yczaj trudn€ do przewidzenia którego, §kutkom nie dało się
zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio źyoiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach, np, klęski ż}viołowe, wojny, pożafy, srrajki generalne, zamieszki,
epidemie;

b) jeżęli wajunki alrnosf€rycnę, g€otechniczne, odmienne od pr,/ętych w dokumentacji projektowej lub
specyflkacji technicznej §ykonania i odbioru robót budowlanych, warur*i terenowe, w szczególności
i§tlienie podziemnych urządzeń, ńslalacji, f.agm€ntów budowli, obiektów infrastrukturalnyoh lub ich części
_ unienożliwiają prowadzeni€ robót budowlanych żgodnie z w}łnaganiami opisanymi w §pecyfikacji
teclnicznej lub sztuka budowlaną, Wstrzymanie robót z tego powodu musi być z^akceptowane pnez
zamawiającego, wsirzymanie robót budowlanych ze względu na warudd alrnosferycae ry?ove (właściwe)
dla danej pory roku i miesiąca, lub zł6 organizacja robót nie uzasadnia zmiany umo\ły;

c)jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do łf,konania
prz€dmion] umołT;

d) wysĘpienie w trakcie wykon}.łania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje pfzyluszcżenie, iż jest ono
ryiązane z zabytkien lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabików w celu dokonania
oględzin odkr/cia lub w razi. Potżeby, zotgńiżowania bad i. echęologicżnegoj

e) w przpadku \łystąpieni€ żmiall w prżepisach prawa użasadniających zmianę terminu;
Ą w przypadku przerwy w §f,,konywaniu fobót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia

w chwili zawarcia umowy;
g) w prz},padku łVydania postanowienia lub d€cyzji o w§trzymaniu robót budowlanych w prżWadkach

okeślonych w prż€pisach u§tawy _ Prawo budowlane albo wydania orzecz€nia prz€z §ąd bądź inny podmior
którego nie moźna było pĘewidzieć w chwili zav,arcia umowy;

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie §ą konsekwencją
winy klór€jkolwiek ze stron,

2.3. Zmianę lJ1yn^ercdzelia w przr?adku zmiany u§lawowej stawki VAT:
a) Wynagrodzenie brut1o wykonawcy ulega żmianie v prz}Tadku wejścia w łcię zmiany przepisów w

zakesie wy§okości podatku od aowarów i usfug (VAT) mających ża§tosowanie w czasie realizacji unowy -
dotyczy to sytuAcji r5k podwy^zenia jak i obniżenia slawki podatku VAT,
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b) W §ytuacji wysĘpienia okoliczności wskażanych w pkt. 2.3, ppkt. a) wykonawca składa pis€mny wnio§ek
o znianę umowy w zakresie ania y $lnagrodzęnia umowne8o brutto, przy czym \łynagrodzenie umowne
netto pozostanie bez zmian.

c) Wniosek, o któr}łn mowa w pkt, 2,3, ppk, b) powinien zawierać wyczoĘujące uzasadnienie faktycane i
prawne oraz dokładne wylicz€nie kwory Ęmagrodżenia (brrrtto) wykonawcy po zmianie umotły.

3, waruŃiem wprowadzenia zmian do zawartej unoł? będzie potwierdzenie powsiałch okoliczności w formie
opisowej i właściwe umo§nvowanie potwierdzone przez każdą ze stron umowy,

xI. INFoRMACJE o ŚRoDKACH KoMUNIKAC|I ELEKTRoNICZNE|, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacie o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencii elektronicznei.

1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składania of€ń, wymiana informacji oraz przekazywanie dokun€ntów lub
oświadcz€ń między Zamawiającym a Wykonaw€ami, z uwzględnieniem wyjąlków okeślonych w ustawi€ Pzp,
odb),wa się przy ułciu ślodków komunikacji elektronicżnej, Przez środki komunikacji eteklroniczn€j rozumie się
środki komunikacji eleklronicalej zdefiniowane w ustawie z dnia l8 lipca 2002r, o świadczeniu u§fug drogą
el€kloniczną (tekst j€dn. Dz.U . 2o2o poz. 344').

2, W postępowaniu o udżielenie zamówi€nia komunikacja między żamawiającym a wykonawcami odb),wa się drogą
el€ktronicznąprzyużyciuPlatfonnyzakupowejpoda&esem|@'

3. Wymagania lec}nicżne i organizaoyjne składania of€rt oraz \łysyłania i odbiefania kor€spondencji €lektroniczn€j
przekazrvanej przy lzyai! Platformy zalTpowej, opisane zostaly w Insifukcjach korzystania z Platformy
zakupowej dostępnęj pod adresem; htĘsi//platformazakupowa.pvstrona./45-in§trukcję.

4, Wykonawca przystępując do niniejszego po§lępowania o udżi€lenie zamówicnia publicznego, akceptuje wafunki
korzystania z Platforny, okeślone w Regulaminie platfomazakupowa,p] ońz zobo,łiąz]]je się korzystając z
Plalformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5, w Formulalzu składania oferty składa się ofertę, Do oferry należy dolączyć wszystkie w}łnagane w ogłoszeniu otau
SwZ dokumenty,

6. Zalęca się, aby wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przed
rozpocżęciem w}pełniania Forrnularza składania oferty lub wniosku zalogował się do sy§lęnu, a jeżli nie posiada
konla, założył bezpłatne konto,

7, występuje hnit objętości plików lub §pakowanych folderów w zakesie calej ofeny lub wliosku do ilości l0 plików
lub spakowanych foldefów (pliki nożna §pakować) Fzy mak§}łnalnej wielkości 150 MB,

8. ofertę, oświadcżenia, o których mowa w art. l25 ust. l ustawy Pzp podmiotowe środki dowodowe, w §m
oświadczenia. o których ,nowa w art. 1 1 7 ust. 4 usla§ry Pzp pełnomocnictwa, zobowiązanie podrniotu dostępującego
zasoby, przedmiotowe środki dowodow€, dokumenty o których mowa w An, 94 ust, 2 ustawy Pzp sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formarach darrych, w szczególności w formatach,L\t, rtĄ pdf, doc, do§x,
,odt, z uwżględnieniem rodzaju Przekazywanych dAnych.

9 . Za daĘ przęku3r'ia oteny, oświadcżenia, o którym mowa w an. l25 ust, l Pzp, podmiolowych środków dowodo§foh,
przedmioto§ych środków dowodo]łych oraz innych informacji, oświadcz€ń lllb dokumentów, prz€kaz},\łanych w
posiępowaniu, przyjmuje się datę ich prż€kazania na Platformę,

l 0, w poslępo,waniu o udzielenie zamówienia kore§ponden€ja elektroniczna (inna niż ofeńa wykonawcy i załącniki do
ofeny) odb}va się elektronioznie. Komunikacja w postępowaniu w §zczególności §kładanie dokumentów,
oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopusżcżeni€ do udziału w postępowaniu), awiadomień, zapytań óraz
prz€kazywanie informacji odbywa się elekfonicznie za pośredniclwem formularza wyślł wiadomość na Platformi€
zakupowej. Korespondencja pruesłana za pomocą lego formulaźa nie może być szyfrowana. we wszelk€j
kore§pondencji z,rliązanej z Ąilliąszym postępowanien zunawiający i wykonawcy posługują się numerem
referencyjnyn zamówienia,

l l . zamawiający nie przeviduj€ sposobu komunikowatlia się z wykonawcarni w irmy sposób niż przy użyciu śfodków
komunikacji elektronicznei, wskazalych w swz.

XtI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

o§obą uprawnioną do konunikowania §ię z wykonawcani jest:
Kźy§ztof Jach
e,mail: kzysztoĘach@szpitalkansk,pl

l i,,,,i,i,n"
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godziny] 7|30 l4:00

xltl. WYMAGANIA DOTYczĄcE WADIUM.

l. Zanawiający ąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (sło§nie: pięć tysięcy, 00/100)

2, Wadium może być §niesione w na§tępujących formach:
a) pi€niądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpięcz€niowych;
d) polęczeniach udzielanych prz€z podmioty, o których mowa w an, 6b ust. 5 pl(t' 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przęlęwęm na rachunek bankowy Zamawiającego|
. n r 24 l l30 117ó 0022 20321620 0003
. Brnk Gospodar§tM Krajowego,

UWAGA!!I
skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuj€ z chwilą uznanis środków pienięznych na rachunku banlrcwym
zanawiającego prżed up§ryen t€minu §kładania ofert (tj. prz€d up]ył€n dnia i godziny wyznaczonej jalo
ostateczny termin składania ofert),

4, W przypadku wniesienia wadium w formie pienięfuej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na
rachunku Zamawigjąc€go,

5. wadium *lie§ione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na mchunku bankowym,

6. w pr4padku składania prżez wykonawcę wadium w formie gwafancji lub poĘczenie połvinna być sporządzona
zgodnie z obowiązu,iąc}łn praw€m i winna zawiemć na§tępujące elementy:

6,1. nazwę dając€go zlecenie (wykonawcy, w pr4padku Wykonawoów wspólnie ubiegająoyoh się o udzi€l€nie
zamówienia - co najmnioj jednego z wspót"ykonawców), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranra
(banku lub in§tyfucji ubezpiecz€niowej udzielająoych gwarancji) olaz wskazanie ich si€dzib,

6.2. okeślenie wi€rzylelności, która na być zabezpieczona gwaranc.ją,
6.3, kwotę gwarancji,
6.4, termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej oIaes związania ofeĘ,
6,5, zobowiązanie gwaranta do zaplacenia kwoly gwafancji na pielwsze pisem e żĄdarie zafiawiającego w

s},tuacjach, gdy:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ań, 107 u§t. 2 lub art, l28 ust, 1, z przycą,n

leżących po jego stronie, nie żłożył podmiotowych środków dowodo\łych lub pźedmioto§ych środków
dowodowych polwierdzających okolicżności, o których mowa w art, 57 lub art. 10ó ust. l, ośWiadczenia, o
którym mowa w art, l25 us., l, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie w}Taził zgody na poprawieni€
omyłki, o której mowa w art. 223 u§t. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości \łybrania olerty z}ożonej
przez Wykonawcę ja}o najkorzysmiejszej ,

b) Wykonawca, któr€go ofenę *ybranoi
. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publiczn€go na warunkach okeślonych w ofercie;
. nie wniósł wymaganego zabeąieczeńanależrlego wykonania umo§ry;

c) zawafcie umory w sprawie zamówienia publioznego stało się niemożliwe z przyczyn leąoych po stroni€
Wykonawcy, klórego oferta została wybrana

7, Jeżeli wadium jest wno§zone w formie gwarancji lub poĘcz€nia, *ykonawca przekazrje zanawiającenu oryginał
8warancji lub poĘczenia, w poslaci elektronicznej przed upryrłem ostateczn€go tefininu §kladania ofert za
pośr€dnictwem Platformy zakupowej (Formularz dokomunikacji),

oryginat dokum€ntu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektfonicnym osób upowaźnionych do
j€go wystawienia (Gwaranta) składany j€st przez Wykonavcę za pośr€dnictwem Formularza do komunikacji, jako
zŃącnlk.
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8. Wadiun należy wnieść prz€d upt},wern terminu składania ofen i utrzyrnuje niąrzerwanie do dnia upt},lrrr terminu
związania ofeną, ż wyją&iem prż}padków, o których mowa w art.98 u§t,l pkt.2 i3 oraz ust.2, ptzy czym wniesienie

wadium \ł pieniądzu za pomocą pźęle\łłJ bankowęgo Zamawiająoy będzie uważał za skutecznę wówczas, 8dy baŃ
prowadzący rachunek Zamawiającego potrvierdzi, że otrzymał laki przelew przed upl},iłem tenninu składania ofen
(1j, prz€d datą i godziną §Taaczoną do §kladania ofert). w wynienionym prąTadku dolączenie do of€ńy kopii
polecenia pżelewu zleconego plzez wykonawcę lub dokumentu poświadczającago dokonanie prżelevu jest
warunkiem niewyshczającym do stwierdzenia przez zunawiająceco terminowego wniesienia wadium przez

9, oferia wykonawcy, który nie wniesie wadiurn, wniesie wadiurn w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą ]ub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art, 98 ust. 2 pkt, 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona,

10, Zamawiający zwraca ivadium nięzwłocznię, nię pózniej jednak niż w termiDie 7 dni od dnia ir"ysĘPi€nia j€dnej z
okolicznościI

l0.1, upbrłu t€rminu związania ofeĘ;
10.2, zawarcia umowy w §prawie zamówienia publicznego;
l0.], uniewaźnienia postępowania o udzi€lenie zamówienia, z §ryjątkiem s}tuaoji gdy nić zostało rozstrzygnięt€

odwołanie Da ozynność unieważnienia albo nie up}ynął tennin do jego wniesienia,

l1. zamawiający, niezwłocznie, nie pózniej j€dnak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium

1 l , 1 . klóry ]iy€ofał ofertę przed upb.rem terrninu składania of€rt;
1 l ,2. którego of€rta zo§tała odrzucona;
11,3.po w}borze najkorzystniejszej oferty, z §yją&iem wykonawcy, Idórego oferta została wybrana jako

najkorzystniej§ża;
11,4.po unieważnieniu postępowania, w prz}pgdku gdy nie zostało rozstfzygnięte odwołanie na cz}rlność

ud€waźnienia albo nie upłynął termin dojęgo Wniesienia.

12. Złożenie *niosku o zwrot wadium, o którym mowa w usl. lt. powoduje rozwiązanie stosunkr pńwnego z
wykonawcą wraz z urraĘ pfzez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa ,w dziale
Ix ustawy Pzp,

13. Zamawiający zwraca wadium \łniesione w pieniądzu wraz z odśetkafii \łynikającymi z umowy rachunl(u bankowego,
na którym by}o ono prz€chowyvane, pomni€j§zone o kosżty prowadzenia rachlrnku baŃowego oraz prowizji
bantow€j za prz€lew pieniędzy na rachunek banko§y wskazany przez wykonawcę,

14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formi€ niż w pieniądzu powzez złożBie gwanntowi lub
poręcżycielo\,r'i oświadczenia o zwolnioniu wadium.

15. Zalna' liający zarzymuje wadium ił.raz z odsetkami, a w Fzr?adku wadium wniesionego w formie gwarancji lub
poĘczenia, o których mowa w ań.9? ust.7 pkt, 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądani€m
zapłaty wadium, ieźeli:

l5.1, wykonawca w odpowiedzi na w€zwanie, o którym mowa w art,lo7 ust.2 lub an.l28 ust,l, z przyczyn
leących po jego stronie, nie złołł podmiotowych środków dowodo§rych lub przedmiotowych środków
dowodo§ych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art,5? lub art, t 06 ust, l , oświadczenia, o
kńryn mowa w art,125 u§1.1, imych dokumentów lub oślviadczeń lub nie *}tził zgody na poprawienie
omyłki, o któTej mowa w art.223 ust,2 pkt, 3, co spowodowało brak nożliwości \łybraiia ofeĘ złożnĄej pnez
wykonlwcę jat<o najkorzystnieiszei;

15,2, wykonawca, którego oferta została wybmna|
a) odmówił podpisania umowy w spfawi€ zamówi€nia publicznego na waruntach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zaberpie.zf-nia należylęgo wykonania umowy (o ile dotycży);

l5.3, zawarcie umowy \ł splawie unmówienia publiozne8o stało się nieflozli\rc z pżyczyn leżących po stronie
,!łykonawcy, którego oferta została \łyblana.

16. wykonawcy, którego ofeńa została *ybranajako najkorżysbiąsza, Zama\riający żtłaca wadium niezwłocznie po
żatvarciu umoł,}, w sprawie zamówie a publicaego oraz wniesi€niu zabezpieczenia należ}tego wykonania umowy,

17. w prz}?aalku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może w}Tazić zgodę na zAliczelie kwoty wadium na
poczet zabeąieczer'il.

XIV. TERMIN ZWĄZANIA OFERTĄ

1. wykonawca j€§i związany ofeńą od dDia upłIłu terminu składania of€n do dnia l5.0l.żOż2r,
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2. W przpadku gdy wybór najkorzystni€jszej oferty nie nastąpi pzed upływem terminu związania ofeną w§kazanego w
uŃ, 1 -, Zgmawiający przed upł},w€m teminu związania ofertą żwraca się jednokmtnie do wykonawców o wymżenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskaży§/any przez niego ok€s, nie d}uższy niż 30 dni,

3. Przedłuzenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2., §rymaga złożenia ptzez Wykonawcę pisemnego
oświadcżenia o wyrażeniu zgody na przedfużenie terminu związania of€Ę

4. W prz}Tadku, gdy zamawiający ąda wniesienia wadium, przedlużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w
ust. 2,, następuje wTaz z pfzedłuż€nien okresu ważności wadium albo jeż€li nie jest to możliwe, z wn ie§ien iem nowego
wadium na przedłużony okr€§ związania ofeną-

5, odmowa wyrażenia zgody na przedfużenie okesu zwiąZania ofeą nie powoduje utraty wadium,

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Każdy wykonavca prz€dłoł tylko jedną ofeńę Garn lub jako panner §kłada.jący ofertę wspólną np, partn€r v
kon§orcjum). Złożeni€ przez jedle8o Wykonawcę więcej niż jednej oferry spowoduje odrzuoeni€ w§zy§tkich of€n
złożaĄy.h przez tego wykonawcę. odrzucone zo§bną ńwnież oaerty złożone pnez np. konsofcjun, jeżeli
którykolwiek z jego pańnerów występować będzie w więc€j niż jednej oferoie.

2, ofena po,winna być §poruądżona w języku polskim,

3, Tr€ść złożonej of€(y mu§i być zgodna z w}łnaganiami okeślonymi w swz.
4, ofef€nt ponie§ie w§zelkle koszry T$iązarc z pIzygotowaniem i przedłożeniem oferty.

5. zamawiający nie §ymaga, ale zale€a przeprowadzenie przez wykonawcę wizji loka]n€j telenu budowy i jego

ó. oferta lnu§i być sporządzona w języku polskim, w postaci €l€Iffonicznej w ogólni€ dostępnych lormatach danych, w
§zczególności w formatach,b(t, ńf, pdĘ doc, dosx, ,odt, z uwzględr eniem lodzaju przekazywanych danyoh i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

7, Z8strzcżenie taj em o icy prz€d§iębior§twa , w s},tuacji, gdy ol€na lub inne dokumenty składane w toku postępowania
bęą zawierały tajemnicę pru €dsiębiofstwa, wykonawca, waz z pĘekazanien takich informacji, zastrżega, że nie
mogą być on€ udostępniane, oftz wkałJje, że zastrzeżone informacj€ stanowią tajernnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 1 6 kwietnia l 993 r, o zwalczaniu ni€uczciwej konłurencji (ieżeli dotyczy),
Dokument musi być złożony w formie €l€ktronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektfonicznym,
podpisem osobistyrn lub podpi§em zaufanym osoby upoważnionej do ,eprezentowania wykonawcy zgodnie z formą
reprezentaoji ok€śloną w dokumencie rejestrowym właści§Tm dla formy organizacyjnej lub inn}łn dokumencie.
wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przed§iębiorstwa w rozumieniu uslawy z alnia 16 kwietnia 1993 r. o
Zwalczaniu nieuczciw€j konkurencji, które wykonawca zastrzeźe jako tajemnicę prżedsiębiorstwa, powinny zo§raó
załąc,one w odpowiednio wydzielon}łn i oznaczonym pliku, w osobnym miejscu w koku składania of€ny
prż€znaczonym na zamieszczenię lajemnicyprz€dsiębior§twa,
Zaleca się, aby każdy dokument zawierająoy tajemnicę przedsiębiorslwa żostał zamie§zczony w odrębnym pliku,
sposób skutecznego zastrzeźenia laj€mnicy prżedsiębiorstwa leży po stronie Wykonawcy.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajennicy przedsiębiorstwa w rozurnieniu usta\iry o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie iraktowane, jako bezsIoleczne i sku&ować będzie ich odtajnieniem zamawiający
informuje, że w prżFadku kiedy wykonawca otrzyma od ni€go wezwanie w trybje an.224 |siAwy Pą, a żłożole
przez niego wyjaśnienia Vlub dowody stanowić będą tajemnicę przed§iębiorstwa w lozumi€niu ustawy o zwalozaniu
nieuczciwej konkuencji Wykonawcy będzie prłsłu8ivało prawo zaslrzeżenia ich jako tajemnica prz€dsiębior§twa.
Pfledfiiolowe zastrzeżenie żamawiający uzna za §loteczne wyłąoznie w s}tuacji, ki€dy wykonawca oprócz samego
zastĘeżenia, jednocześnie *ykaże, iż dane infomacje stanovią 1ajęmioę PĘ€dsiębioretwa,

8, oferts mu§iz9ni€rać nasteDuiice oświadc7eni, i dok menlv:

8,1. Pfalvidłowo wypełniony Fornularz of€rty, sporządzony wg wzoru stanowiącego Zrł. nr l do swz.
Do przy8otowania oferty zAleca §ię \łykorzystanie Formularza oferty, którego .wzór stanowi Załącznik do swz.
W przr?adlo, gdy wykonawca nie korzysta z pźygotowanego pfzez Zamawiającego vzoru, w treści oferty
należy zamieścić wszys&ie informacje rłymagan€ w Formularzu ofertowym.

8.2, ośrYiadczenie o niepodleganiu wyklucżeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu w zakJesie
w§kazan}m w swz, oświadczenie to stanowi dowód potwi€rdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udzialu w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymcza§owo zastępujący wymagane podrniotow€
środki do,wodowe, wskazan€ w swz
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8,3. zobowiązanie podmiotu trzeciego oeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzające, że stosun€k łączący §rykonawcę z podmiotami udosĘpniając}mi zasoby gwamnfuje
źeczyłvisty doslęp do tych zasobów,

8,4, wykazanie rozrłiązań równoważnych 0eżęli dotyczy) - §fkonawcs, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, o których mowa w sWZ, je§t zobowiązany udovodnić v ofercie, że proponow e pżez niego
rozwiążania w równowaźn},rn stopniu spełniają wymagania olaeślone przez Zcmawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia.

8.5. wadium: gwarancja lub poręczenie,jeśli wadium wnoszonejest w innej fol]x'ię żpięniądzleżf,lidolycą).
Wniesienie wadium w poręozeniach lub gwarancjaoh musi obejmować przekazanie tego dokumenn] w bkiej
formie, w jakiej zo§tał on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowan}łn
podpisem elektronicznym przez jego §y§lawcę.

8,6, Potwierdzenie umocowania do dzi5łania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udo§tępniajqcego ?a§oby

feżeli dotyczy):
a) zamawiający w celu potwiefdzenia, że osoba działająca w imieniu $rykonawcy lub podniotu

udostępniającego zasoby jest umocowana do jego feprezentowania, żĄda złożŁĄja wraz z ofą,tą odpislr lub
informacji z Krajowego Rejeslru sądowego, cenlralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub inn€go właściwego rejestru;

b) \łykonawca lub podrniot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do żłoż€nia dokumentow, o kiórych
nowa ppkt, a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezplatnych i ogó]nodostępnych baz danych,
o ile wykonawcB wskazał dane unożliwiające dostęp do tych dokumentów;

c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podrniofu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
r€prezentowania nie wynika z dokurnentów, o których mowa w ppkl. a), zamawiający ąda od v?konawcy
lub podmiotu udostępniając€go zasoby zlożenia w^z z ofeą pełnornocnictwa lub inn€go dolomentu
potwierdzBjącego umocowanie do repreze owania §rykonawcy,
Potwiefdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udo§lępniając€go zasoby
składane jest w formie elektronioznej opalrzon€j kwaliltlowanyn podpisem elektroniczlyn, podpisern
osobistyrn lub podpisem zaufanym, w fomie pisemnej lub w formie dokumentow€j w zakresie i w sposób
okeślony w przepisach wydany€h na podstawie art, 70 ustawy, tj- rozporządzenia Preze§a Rady MinislróW
z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie sposobu spolządzania i przekaą.łłania informacji oraz w}łnagań
technicznych dla dokurnentów elektronicznych oraz środków kornunikacji elektroniczn€j w postępowaniu
o udzielenie zarnówienia publicznego lub konkursie,

8,7. Pełnomocnictwo do reprezentotYania łTkonawców w§pólnie ubiegsjących się o udzielenic zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezenlowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówi€nia publicznego (ieżeli doryczy).
Jeśli p€łnomocnictwo zostało sporządzonę jako dokument w postaci papierowej i opatrżonę własnoĘcznym
podpisem, przekazuje §ię cńowe odwzorowani€ pełnomocnictwa opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektroniczn}łn, podpisem zaufanym lub podpi§em osobhrym, Poświadczenia z8odności cyfrowego
odwzoro\łania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz,

8.8, w prz}"adku, o którym mowa w art. l17 ust 2 i ustawy Pżp, wykonawcy lvspó|nie obi€gający się o udzielenie
za m ówi€n ia dolączają oświrdczenie, z łtórego *}rlika, które roboty budowlane, dosta§y lub usługi \łykonają
poszczególni vf konawcy (J.żeli dofr czy\

9, Wykonawca. za pośredniclwem Platformy, rnoże prżed uplywem terminu do składania ofert ]ńTrowadzić zrniany,
poprawki, modyf*acje i uzupełnienia do złożonej ofeny lub ją \łycofać,
Wykonawoa po upĘ.wie terninu do składania ofeń nie moźc §kutecznie dokonać zmiany ani wycofać załączonych na
Platformie zakupow9j.

l0. Do prżeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunlów
u&iału w posrępovaniu, w}TAżonej w walutaoh innych niż PLN, Zamawiający przyjmie śr€dni ](rrs publikowany
przeż Nźrodo,\ły Bant Polski z dnie wszczęcia poslępowgnia.

ll, Podmiotow€ środki dowodow€ lub inne dotllm€nty, w tyn dolTmenty potwierdzające umocowanie do
reprez€ntowania, §porządzone wjęzyku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniern najężyk pol§ki.

12, ofena, której treść nie będżie odpowiadać treści s\MZ, z zasweżęniem arl, 223 ust, 2 pkt. 3 usta\łT Pzp zo§lanie
odrzucona (an. 226 ust, 1 pkt, 3) u§tawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące lreści zapisów w swz należy
zatem *yjaśnić z Zamawiając}łn przed terminem §kładania ofert w trybie prz€widzianym w rożdziale III niniejszej
SwZ. Przepjsy ustawy Pzp ni€ przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów proiektu
umowy, po terminie otwarcia of€rt.
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XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do zloźenia lub wycofania oferry dostępnego na Platformie
zakupowej pod aalresem| httDsi//DlatformazakuDowa.Dllpńzpitalkansk, spo§ób zlożenia ofeńy opisany został w
Instrukcji Uży*owania doslępnej na Platformie,

2. ofertę wfaz z wymaganymi załączrikami nal€ł złołć w terninie do dnis 16.12.202lr,, do godz. ll:00.
3, Wykonawca może złożyć tylko j€dną of€Ę,
4. Wykonawca pfzed upł}.!vem terminu do składania ofeń może wycofać ofeńę za pośrednictwem Platformy.

5, Wykonawca po upływie 1€rminu do składania ofen ni€ może wycofać złożonej oferty.

xvII. TERMlN oTWARcIA oFERT,

1. otwarci€ of€rt nastąpi w dniu 16.12.202lr,, o godz. 1l:05
2. otwalcie ofeń jest nieiawn€.

3. zamawiający, najpóź^iej pIEd ot\łarciem ofert! udostępnia na Platformi€ zakupowej informację o kwocie, jaką
zafi iev a plze znac ryć na sfi nansowanie 7amówienia,

4, Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofe4 udostępnia na Platfolmie zakupowej inlormację oi

4, l . Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 8ospodarczej albo
niejscaoh zamieszkania wykonawców, których oferty zoslały otwarte;

4.2, cenach lub kosztach zawartych w ofertach,

5. w prz}?adl(u wystąpienis awarii systemu teleinformatycaego, ktora spowoduje brak nożliwości otwarcia ofert w
terminie okeślonym przez Zama,wiającego, otwBfcie ofert na§Ępi niezwłocznie po usunięciu awarii,

ó, Zamawiający poinforrnuj€ o zmianie teminu otwarcia ofen na stronie intemetovej prowadzonego postępowania.

7 . zamawiający odlzlJca ofenę, jeżeli zośląla złożAĄa po termini€ składania ofeń.

xvIII. sPosÓB oBLlczENIA CENY.

l. Cenę ofeńy naleł obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań sWZ, cena oferty nusi uwzględniać w§zy§tkie
kośzly związane z nalężytą realizacją przedmiob żamówienia zgodnie z warunkami umowy, opisem prżedmiotu
żanó,wienia okeślonym w sWZ, szczegó]nie zawartym w,,opisie przedmiotu z^rnówiąia'', jak również w
udżielanych *yjaśni€niach do swz, j€j ewentualnych żmianach czy modyfikacjgch.

2. wykonawca wini€n w Formularzu oferty wg wzolu stanowiącego zńączf,lik do SWZ podać cenę oferowanego
przedmiotu zamówieniajako c€nę brutto [z uwzgtędnieniem kwoty podatku od towalów i usług (VAT)] z
wyszczególni€nien stawki podatku od towarów i usfug (vAT). Wańośó brutto wyrażona w PLN, §ranowió będzie
cenę ofeńy brutto, klóra będzi€ brana pod uwagę do poró*nania złożonych ofen i wyboru ofeńy najkorzy§txiej§zej.

3, wykonawca musi pęewidzieć wszy§lkie okoliczności, które mogą wpłynąó na cenę prz€dmiotu zamówienia, w tym
uvzględnić wszelkie koszty jakie poni€§ie Wykonawca z ryfufu nalełtej i żgodnej z obowiązując}łni przepisami
realizacji pżedmiofu zamówienia, kompl€tnego z punknr widzenia celu, jakiemu ma shać,

4, cenę ofer§, nal€ł podać jako cenę ryczałtowł i jest nią kwota bfutto wymieniona w FormulaIzu ofertowym, W
związku ż tym, cena ofęny musi zawiemć w§zelkie koszty niezbędne do zrealizowani5 zamówienia \łynikające vTlost
z dokunentacji projektowej, specyfikacji teclnicznej wykonania i odbioru robót oraz sztuki budowlanej.

5. ceny muszą być podane i wyliczone w zaoką8leniu do dwóch rniejsc po przecinku (za§ada zaokąglenia poniź€j 5
należy końcówkę pominąć, powyźej i lówne 5 nateży zaokąglić w górę),

6, Podane w ofercie ceny muszą być \łarażone w polsldch zlo1ych (PL},]). zamawiający nie prżewiduje rozliczeń w
walutach obcych,

7, Prawidłowe ustalenie stawki podatku vAT leży po slronie wytonawcy, zamawiający wymaga, aby Wykonawca
obliczając cenę ofeńy §tosował stawki VAT żgodni€ ze stanem prawnym obowiąZującytl na dzień składania ofeń,

8- Załączony do SwZ Program FuŃcjonalno,Ułtkowy je§t materiałem pomocnicz}łn i Da ]łyłącznie charakter
infoimacyjny.

Plograltl Funkcjonalno-Użytkowy należy odcz}t},waó łącznie z ini}mi dokumentami kontnklow}.tr . Przyjmuje się, iż
Wykonawca dokładnie zapoaał się ze szczególo\łW opisem iobót jakie nają zoslać vrykonane i sposobeiD ich
wykonania. Pfzy dokonywaniu \łyceny pozycji, naleźy odwołać się do swz, Programu Funkcjonalno_Uż},tkow€8o.
Program Funkcjonalno_Użrykowy pźek^zary przez zamayłiają.ego ]y.'Taz z dokum€ntacją przetargową przedmiotow€go
poslępowanja, ma wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uwaźne
skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na pods(awie własnego pż€drniaru sporządzone8o na podstawie
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otfzyinanej dokunenlacji żwiążanej ż opisen prżedmiotu zamówienia i ewenfualnej wizji lokalnej. wykonawca
zobowiązany je§t wykonać roboty danego rodzaju v takiej ilości, w jakiej to okaże się rzecrywiście konieczne, bez pra,wa

do dodatkowego \4,nagrodzenia.
Dla uniknięcia wątpliwości stwierdża §ię, że ,oboty, których ,odzaj ujęto w Pfogramie FuŃcjonalno-Uż},lkow}łn nie
mogą być uznale za roboty dodatkowe ze względu na rozbieżności między ich ilością założoną w PFU, w opisie tych
robót i w końcu z rzecą.wistezo obmiaru po ich wykonaniu, Z uwagi na ryczahowy charakter wynagrodzenja
udostępniony pflez Zamawi^jącega Program Fu!łojonalno,Użfkowy nie jest podstawą \łyc€ny robót, a sianowią
jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiąanyjest do zdobycia wszelkich infornacji, któr€ nogą być konieczne do wykonania prawidłowej

wyceny zamówienia, gdyż §Yklucza się możliwość roszcz€ń wykonawcy, związanych z błędnym skalkulowaniem
ceny lub porninięciem €l€mentów niezbędnych do §ykonania zamówienia.

l0. cena ryczałlowa dla zadania podana przęz wykonawcę ustalona jest na cały okre§ obowiąz}aania umowy i nie
podlega podwyższeniu, co potwierdza bezwzględny i sztywny j€j charakl€r, który zgodny z art, 632 § l k.c, polega na
tym, że przyjmujący zamówicnia nie może ądać podwyższenia \rynagrodzenja, ohociażby w czosie zawarcla umowy
nie można było przevidzieć rozmiafu kosztu prac, Ustawa ż dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks q.wilny (D z. U . z 1964r.
Nr 16, poz,93 z pózniejsz)łni zmianami),

w związku z lym wykonawoę przy przygolowaniu oferry i wykon}va.iu umowy obowiązuje szczególna siaranność
wynikająca z zawodowego charaktęru prowadzonej prżez niego działalności gospodarczej, wykonawcę prży zawier iu
transakcji obowiązuje podwyzszony miemik nalełtej slaramości uvzględniający zawodo§T charakt€r tej działa]ności
(an, 355 § 2 k,c.). Należyta staranność okeślana przy uwzględni€niu żawodowego charakteru prowadzonej działalnośoi
gospodarcz€j, uzasadnia żwiększone oczekiwania Zamawiając€go, co do urniejętności, viedzy, skupulatności i
ż€lelności, zapobiegliwości i zdolności przewid}vania wykonevcy,
W związku z poiTższ}łn cena oferty nusi zawierać wszelkie koszly niezbędne do zrealizowania zamówięnia ł?nikające
§prost z dokumenlacji - opisu robót, jał róvTież w nim nie ujęte z powodu wad dokumentacji i opisu e7nikających z ich
niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznyI, a bez których nie można wykonać żamówienia,
Będą lo między inn}łni następujące kosżtyl należnego podatku vAT, wykonania wszelkich robót ni€zbędnych do
realizacji przedmiofu zamówienia, wykonania wsz€lkich robót wykończ€nio$?ch i porządkowych, zoĘanizowania,
zagospodarowania i pózniejszej likvidacji placu budo}r, zabezpieczenia placu budoef, zorganizowania i utrzymania
zapl€cza budowy, odtworz€nia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obslugi geodezyinej
wruz z ńwentaryzacją powykonawczą, §Ykonania dokumentacji po*ykonawczej, koszty związane z odbiorami
wykonanych robót, doprowadzenia terenu do slanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót,

l 1 , Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadżi]by do powslania u Zamawiającego obowiązku
podalkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zarnawiający w celu oceny lakiej oferty doliczy do
przedstawion€j w niej ceny podalek od towarów i u§hg, który niałby obowiązek rczlicqć zlodnie z Wi pruepisar.li
W takim przypadku wykonawca, składając ofenę, jest zobligowany poińormować zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodżaj) towaru
lub usługi, któryclt dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku i §lawkę podatku od towarów i usfug, która zgodnie ? wiedzą wykonawcy, bęalzie miała żastosowanie.

12. Zamawiający poprawi w oferci€:

l2,l, oc7}vi§le omyIkl pisarskie.
12,2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunko\łych dokonanych poprawek,
l2,3, inne omyłki polegające na iezgodności ofeńy że §peoyfikacją istotnych warunkó\ł zanówienia,

niepowodujące istotnych zmian w 1reści oferty, niezwlocznie zawiadamiająo o t}m wykonawcę, którego ofena
zo§tała poprawiona.

13. Za oczywisl4 omyłkę rachuŃową, Zanawiający uzna w szczegó|ności:

l3,l. wszys(kie omyłki popełnione prżez wykonawcę w dżiałaniaoh arybnetycznych na liczbach, z uwzględni€niem
ich konsekwencji,

13,2. omyłki polegając€ na lozbieźności w cenie oferty ]łpisanej liczbovo i s}ownie, pruyjmując ża poprawny ten
zapis, który Ęłika z poprawnie wykonanyoh obliczeń aryhnetycznych,

l3.3, onyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prswidłovo podanej w Formulafzu of€ńy stawce podatku od towarów
i usług, wówczas poprawiona zosranie kwota podatku,

w przyTadku omyłek rachuŃo$],ch (ł, wadliwego wyliku działania arytnetycznego) podlegających
popmwieniu, ocz},wislym dla zamawiającelo będzie, iż cena jednoslkowa netto została podana
prawidlowo, Zanawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że pmwidłowo podano cenę
jednosikową netto i poprawi pozostałe wartości licżbove zgodnie ze sposobem obliczenia ceny of€!ry.

14, obowiązek vykazania , żE ofelj-a n|e zawiera ftżąco niskiej ceny lub kosztu, §poczywa na wykonawcy,
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XIX. OPI§ KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I

SPOSOBU OCENY OFERT.

l , ocena ofert|

Za ofertę najkorzy§lniejszą zostanie uznana of€na (spośród ofe( nieodrzuconych) zawi€rająca najkorzystnięjszy bilans
puŃ!ów przy zasloso$aniu naśępujących Ęteńów:

1,l. CENA \łykonania zamówienia (c) - 60%
c=[cmin/cbad]x60

gdzie,
c - liczba punldów za cenę
c min _ najniższa cena ofertowa
c bad - cena of€rty badanej

l ,2. oke§ gwarancji na §rykonane roboty, nateria? l,zamontowane urządzenia (G) _ 25%

gdzi,e:
G - liczba puŃlów za okJes gwardcji
G ma,( _ najdłuż§zy ofemwany okres gwarancji
c bad - oloes gwarancji oferry badanej

Minimalny okres gwaranaji *yma9any przEz Zamawiając€go nie może być królśzy niż 36 miesiącć
licząc od dnia podpis.nia protokofu końcowego odbioru fobót, a makśyma|ny okres gwarancji nie
dłuźszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego
okesu gwarancji niż 60 miesięoy liczone bę&ie, jak dla 60 miesięcy.
W przrpadku, kiedy Wykonawca w fornularzu of€rtowym wpi§ze okes gwarancji krót§zy niż 36
miesiące, Zamawiający odrzuci ofenę Wykonawcy jako ni€zgodną z tr€śoią sIWz,

1,3. okes skócenia terminu zakończęnia robót (T) l5%
ocena będzie dokon},wana ża skóoenie planowan€go terminu zakończenia wykon).wania przedmiotu
zamówienia 6 mie§ięcy o dni! podpisania umołT,
Jeźeli wykonawca planuje skńcenie tęrminu zakończenia wykony,Wania przedmiotu zamówienia o:

. 21,30 dni-otnyma 15 pkt.

. 11-20 dni-otrżyma 10 pkt.

. 5- 10 dni-otrzyma 5 pkt,

Jeż€li wykonawca nie zaoferuje skó€enia terminu zakończenia §ykoD}.wania prżedmiottl
zamówienia, otrzyma za to kł,terium 0 pkt,
Zaoferowfiie ol§esu skócenia termńu zakończenia wykory.wania przedniotu zamówienia o okes
dłuższy niź 30 dni liczone będżie,jak dla skjóc€nia ok€su 30 dni
Jeżeli wykonawca zaoferuje skńc€nie terminu załończenia wykonywania prżedmionr zamówienia i
go ni€ dotrz}łna, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień opóźnięnia w wysokości
0,6ó% waności *ynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia.

l ,4. oceną ofeńy będzie suma punktów uzyskana za wszys&ie Ę,t€ria|
P=c+G+T

Uzyskana z wyliczenia ilość puŃtów zostanie ostatecaie u§talona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaoĘgleń matematycznych.

2. Doda&owa oferta,

Jeżli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferry najkorzystniejsże]' ze
względu na to, że zostĄ złożone dvie lub więcej ofen prżedstawiające taki sam bilans ceny i irtnyoh kr''teriów,
zamawiający spośTód tych of€rt Ę,bierze ofenę z najniżsżą ceną, ajeżeli zostaną złożon€ ofeńy o takiej samej cenie,
zu)'3wiający lvezwie tych \łykonawców, do złoż€nia w tertr nie okeślonym przez za awl^ją.ęgo ofeĄ
dodalkowych, wykonawcy, składająo ofeńy doda&ove, nie mogą zaofcrować cen wy^zych niż zaofefowan€ w
uprzednio żłożonych przez nich ofenach.

3. w toku badank i oc€ny of€rt Zarnawiający może żądać od vr'ykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoźonych
p.zez nich ofeń lub innych składanych dokumentórv lub oświadczeń. Wykonavcy są zobowiązani do plz€dstawienia
wyjasnień u lerminie wskazan}T przez zamawiającego,

4. zamawiający wybleranajkorżyshiejszą ofertę w tenninie związania olertą okeślonym w sWZ.
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5. Jeżeli lermin ryiązania ofeĄ upbnie pued syborem najkorżysroiej§zej ofelry, zatlawiający T rczńe Wykonawcę,
kiórego ofena do§tała naj\,!ryż§zą ocenę, do §)rażenia, w łryznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej
zgody na wybór je8o ofęrty.

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust, 5, oferta podlega odrzuceni!, 
^ 

Zafiawiający zwraca się o w]mżenie
takiej żgody do kolejnego wykonawcy, kórego oferta zo§tała naj\ł?żej oceniona, chyba ż€ zachodzą prz€słanki do
unieważnienia postępowania,

XX. INFORMAC|A O FORMALNOŚCIACH, |AKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Jeżęli z uregulowań wownętźnych dotyczących Wykonawcy \ł,}łika, źe do zaciągnięcia żobowiązania lub
rozporządzenia prawem do wanoścj wynikającej z umo§Y pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jes.
zgoda wspólnika lub odpowiedni€go organu, to wykonawoa zobowiązany jest przedłoić zamawiającemu prz€d
podpisaniem umowy, dokument potwi€rdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokunencie t m powinna być
wyfaźnie wskazana z8oda na r€alizację umowy ne warunkach w niej określonych, W prż}padku gdy zgoda, o któr€j
mowa w zdaniu poprzednim ni€ jest Ęłnagana, Wykona\łca ńoży w lyrn zaklesie §ryraae oświadczenie,

2, wykonawca najpózniej w dniu zawarcie umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnic§va zawierającego
umocowanie osoby do działania jako Prz€dstawiciel wykonavcy, chyba że wykonawca sarttodzielnie będzie
§ykon}vał działania za§lrzeżone dlaPrż€dstawicielawykonawcy.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwz8lędnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie
kólsz}łn niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o iłyborze najkofzystnięjszej ofęrty, jłeli zawiadomienie to
zostało pźesłane przy urycie środków komunikacji elekłoniczn€j, albo 10 dni, jeżeli zostało prz€słane w inny sposób,

4. zafiawiaiąay może zawlzeć umowę w §prawie zamówienia publicznego przed upł},wem terminu, o kńr}łn mowa w
ust, 3,jeżeli w postępowaniu o udzielenie żamówi€nia złożono tylko jedną ofeńę.

5. wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorżystniejsza, zostanie poinlormowany prz€z Zamawiającego o
niejscu i terminie podpisania umo*y,

6, wykonavca, o któryn mowa v ust. l, ma obowiąz9k żawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunl(ach
określonych w projekcie umowy, który sianowi załącznik do niniejszej sWZ, Umowa zosl.anie uzupełniona o zapisy
§?nikając€ ze złożonej ofe(y.

7. Jeżeli zostanie wybrana ofena Wykonawców wspólnie ubiegający€h się o uddelenie z^mówlęĄia, zamawiający żąda
przęd podpisaniem umo\ły prżedłożenia umowy r€gulującej wspóbracę tych Wykonawców.
Zamaviający \\,ymaga, aby umowa konsorcjurn:

7,1, okeślsła sposób lepr€zenrocji wszystkioh podmiotów ofaż upoważniała jednego z członków konsorcjum
głównego partnera (Lidefa) do koordynowania c4łlności związanych z realizaoją umowy,

7,2. stwierdzała o odpowiedzialności solidamej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiąań w ramach
ręaljżacji przedmiotu zamówienia,

'7 .3 . ozna.żała czas Ewania konsorcjum ob€jmujący okres realizacji przedmiotu zanówienia,
7.4, ol§eślała cel gospodafczy obejmująoy swoim zakte§em przedmiot zamówienia,
7,5. *ykluczała możIiwość \łfpowiedzenia umo§y konsorcjum przez któregokolwiek z je8o członków do cżasu

wykonania zamówienia,
?.6. okeślała sposób w§półdziałania podmiotów z okTeśleniem podziafu zadań w tfakcie realiac,ii zamówienia,
7.7, okeślała szczegóło.łe zasady rouliczania się pomiędzy paitnerami konsorcjum za \łykon}ryanie prz€dmionr

żamówi€nia (wyklucza §ię płainości przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z o§obna , \ły§tawcą
faktury ma być pełnomocnik konsorcJum),

8. Wykonawoa, prz€d podpi§sniem Umowy, zoboviązuje się do przedłożenia Zmawiającemu;

8,1. ubezpieczenia oC na waruŃach okJeślonyoh we wzorze umowy do nhiejsz€j sWZ.
8,2. kosztory§y of€r.owe spożądzone w formie uproszczon€j, Do kosztorysów ofęnorych Ińleż:J zalączyć

z€stawieni€ założeń wyjściovych do kosztorysowania tj. cen j€dnostkowych materiałów, czymików produkcji
tj, stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatfzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy
pod§tawowego sprżęb i uźądzeń, które wykonawca będzie uż},wał do wykonania prz€dniotu zamó.wi€nia,

8,3, informacji o podwykonawcach i zakesi€ prac, ktore zamierża im powierżyć w toku wykon}.raoia zamówienia
wraz z ońentacyjną wartością powierzonych podłykonawcom części zamówienia -jeśli dotyczy,

8,4. dowodu wni€sienia zabezpi€cż€nia należylego wykonania umowy zgodni€ z zapi§ami SwZ
8,5. kopii upra*nień budowlanych oraz kopii zaświadcżeń \łydanych prżez właściwą izbę samoiządu zawodowego

kierownika lobót w §pecjalności:
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. konstrukcyjno-budowlan€j

. elektrycznej

. sanitarnej

9. wykonawca, po zawarciu Umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu|

9, 1 , Harmonogramu wykon)Ąvania robót.
9,2. Planu BęZpi€czeństwa i ocbrony Zdrowia - oprapowanię i pnekazańe Zanawiającemu w termini€ 7 dni pźed

rozpoczęciem wykonFvania robót budowlanych ż uwzględni€niem wylycznych Inspektofa nadzoru,
wyżej ,\łymienion€ dokumenty mu§żą użyskać akceplację Dyreklora Szpitala.

l0. Jeżeli Wykonawca, którego olerta została wybrana jako najkorzyśtniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zanówienia publicżnego zamawiający może dokonać ponoŃnego badania i oceny ofćń spośród ofeń pozostatych w
postępo]yaniu wykonawoów albo uniew8żnió po§tępowanie,

XXl, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

l. zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego ofefla zostanie wybfana jako najkorzystniejsza, zabezpięczenla
należyt€go łykonania umowy sfużącego pokryciu io§zczeń z tyrułu niewykonania lub nienaleł,tego §ykonania
umowy. zab€zpieczeni€ \y kwoci€ równej 5% ceny of€rtowej brutto nu§i być wniesione przez wykon8wcę
prz€d podpisanieln umowy.

2, Forma zabezpieczenia należytego §]konania umowy,
zabezpieczenle naleryteło \łykonania umowy moż być wniesione według wyboru Wykonawcy w j€dn€j lub w kilku
następujących formach:

2.1, pieniądzu;
2,2, poręczeńach banłowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo_kred},towej, z tym że

zobowiązanie kasy j€§l zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2,3. gwaIancjach banłowych;
2,4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręcz€niach udzi€lanych przeż podmio§', o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt, 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r,

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pfżedsiębiorcżości.

3. Zamawiający nie wyraza zgody na wnie§ienie zabezpieczenia }v formach określonych art. 450 ust, 2 usta§ry Pzp,
4, Zabeąieazenię pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy

Zamawiającego, orwany w PLN|
W 24l|30 l|16 0022 2032 7620 0003 w BcK

Jeżeli zabezpi€czenie wni€siono w pieniądzu, zamawiający plz echoMrjeje na oprccentowanym rachunl(u banko§rym.
Zamawiający zwraca zabezpieczęnlę wniesione w pi€niądzu z odse&ami wynikającrfii z umowy rachunku
banlrcwego, na którym było ono przechoił1,\łane, pomni€jszon€ o koszt prowadżenia tego mchunku olaz prowizji
banlowej za przelew pieniędzy na iachunek bankowy wykonawcy.

5, W prz}padku wniesienia zabeąieczęnia naleątego *ykonania Urnowy w formie poręoz€nia lub gwalancji, jeźeli
ofena zoslĄla złożona przez wykonawcę lub wspótnie przez kilku \łykonawców, gwarancja musi być złożona w
oryginaleom7 zasierać nasrępujące informacje.

5.1, nazwę i adres Zarnawiającego (Beneficjenta),
5.2. nazwę zadania objęt€go zabęąiec€niem z !1ł:ułu niewykonania lub należ},tego wykonania umow!,
5,3. nażwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszys&ich wykonawców vspólni€

składającyoh ofeńę;
5.4. e gwarant ż5płaci licodwołalnie i bezwafunkowo, !s PioŃszę węaeic ZMawiające8o kwotę

zŃezpleczenia,
5.5, dokonanie zapłaty w 1emlinie 14 dni roboczych, od otfżymania pieNsz€8o pi§erntle8o ądania zapłaty, wlaściwie

podpisanego pisemlego oświadczenia, że Wykonawca ni€ wykonał lub nienależycie wykonał swoje
zobowiązania wynikające z uinowy lub też nie zapłacił kar umownych liTflikających z umowy,

5.6, t€rminy ważności gwarancji i kwoty, jak to \łynika z treści ust,8, niniejszego mzdziału, na okes
odpowiedzialności za Wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z §,tułu rękojmi,

5,7, spory nogące §ryniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji roz§trzygAne będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego,

5,8. gwarancja jest nieprz enośna,

6, Poręczenia balkow€, 8warancje bankowe i ubezpi€€zeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mo\ła
wart.6ust.3pkt,4lit.bustawyzdnia9lislopada2000routworz€niuPolskicjAgencjiRozwojuPlzed§iębiorczości
muszą być ważne do uptywu terminu realizacji umowy,
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7, Wykonawca w trakcie realizacji umolły może dokoMć finiany forny zabęzpięczenia najedną z forrn przewidzianyoh
w an. 450 ust, l Pzp z zachowaniem ciąg|ości zabezpięczenia i bez zmniejszenia jego \łysokości,

8, zwrot zabezpieozenia należ},tego wykonania umowy.

zńeąleczŁnie zoslAnie zwrócone wykonawcy po nalełtym i zgodnym z umową wykonaniu przealrniotu umo\l} w
następujący sposób:

8.1, 70% wartości zabezpię.zęni,a po nznar.in pżśz Zamawiającego za nal€życie wykonane tj, podpisaniu protokołu
odbioru, w termini€ 30 dni,

8,2, 30% waności zabezpieczenia nie później niżw 15 dniu po upb.,vie okesu rękojmi za wady,

9. Jeżśli zabezĘięazęĄię zostanie wniesiorre w lornie niepienięznej, lvymaganym jest aby Wykonawca ustanowił
zabezpieczenie w jedDym dokumencie gwarancyjnym nas.ępująco (zabezpieczenie redukowalne):

9 .1 . k)tlóta zabezpiecząlia rna być podzielona na dwie części:
a) pienv§za część w wysokości ?0 % kwoty lłymienionej w ust. 1. na okre§ od dnia zawarcia umowy do

zakończenia robót, prolokolamego odbioru fobó1,
b) druga część w wysokości 30 % kwoty wymieniorcj w ust, t. na ok€§ od dnia zawarcia urnowy do końca

oke§u odpowiedzialności Wykonawcy z tynrłu Ękojmi ża wady wykonanyct robót tj, odbioru ostateczne8o,

9.2. w prą"adku dokonania zmiany lerminu §ykonania zamówienia, Wykonawca będzie zoboviązany do
prżedłużenia wazności odpowiednich części zabezpieczeńa o ok.re§, o jaki przedłużono termin §rykonania
zamówienia,

9,].w prz}padku niewykonania czynności przewidżianych w pkt. 9.2, zanawiający będzie uFawniony do
zatr4łnania należnego Wykonawcy \łynagrodze ia do czasu wykonania uzupełnienia waźności jak wpkt,9.2.

1 0, w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpiecz€nia najpóZniej na 30 dni przed upb.wem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia iłlxiesionego .w inne.j formie niż w pieniądzu, Zamawiający samodzielni€
bez konieczności powiadomienia wykonawcy zmi€ni fofmę na zabeżpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę lśłoty
z dotychczasow€go zabezpieczenia,

ll, w}Tłata, o której mowa w ust. l0. następuje nie pózniej niż w ostatnim dniu ważności dotychczaso.wego

12, w pfz}padku nienal€żlego i nieżgodnego z umową wykonania żamówienia zabezpieczenie wraz z powsta]ymi
odsetkami staje się własnością Zamaviającego i będzie wykorzy§lane do zgodnego z umową §ykonania przedmiotu
umo*y oraz do pokycia roszcz€ń z lytułu rękojmi za *ykonany przedmiot umowy,

XXll. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNE| PRZYSŁUGU|ĄCYCH WYKONAWCY.

l , Środki ockony pra*łrej określone w niniejszyrn dziale przysfugują wykonawcy, uczeslnikowi konkursu oraz irmemu
podmiotowi, jeżeli ma lub niał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkumie oraz ponió§ł lub może
ponieść szkodę w \ł}łiku naruszenia przez zanrawiającego prżepisów ustawy Pzp.

2. Środki ocfuony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowani€ o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o
kontor§ie omz dokumenlów zamówienia przyslugują równi€ż organizacjom wpisan}m na lisĘ, o klórej mowa w a(
4ó9 pkt, 15 PZp oraz Rzeoznikowi Małych i Średnich Pźedsiębiorców.

3. odwołanie pfzysługuje na:

3.1, niezgodną z prżepisami usta\ły cz}tlrlość Zamawiającego, podjęĘ w poslępowaniu o udzieleni€ zamówienia, w
t},rtl na projektowale po§tanowi€nie umowy;

3,2, zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zarnówienia do które:j zamawiający był obowiążany na
podstawie uslawy;

4. odwołanie wno§i się do Prezesa lzby. odwołujący przekazu.je kopię odwołania zamawiającenu przed upływem
teminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się zjego treścią prz€d upłwem t€go 1€rminu.

5. odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści swz.wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie zamówi€ń hblicżtych lub lrści swz na stronie intemetowej,

ó, odwołanie wnosi się v terminie:

6. l . 5 dni od dnia przekazania informacji o cą,rności zamawiającego slanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja zoslała prz€kazana prży użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6.2, 10 dni od dnia przekazania informacji o cz)łulości zamawiającego stanowiąc€j podstawę jego wniesienia, j€żeli
informacja zo§lała przekazana w sposób irury niź okeślony w ust. 1).
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7,odwołaniewFzĘadkachinnychniżokeślonewu§t,5i6wnosisięwi€rminie5dnioddnia,wktórympowziętolub
przy zachowaniu należytej slararności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących pods@wę
je8o wniesionia,

8, Na orz€czenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o któr}łn mowa w ań, 5l9 ust. l usta§T Pzp, stronom oraz
ucze§tnikom po§lępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

9. W postępowaniu tocząc}łn się wskulek wliesienia skargi stosuje się odpowiealnio przepisy ustawy ż alnia 17 listopada
1964 r, - Kodeks postępowania c},wilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniej§zego rozdziału nie stanowią inaczej.

l0. Skargę wtlosi się do sądu okęgowego w warszawie _ sądu zamówi€ń publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień
publicznych",

ll. skalgę wnosi się za pośrednictwem Pr€zesa Izby, w termini€ 14 dni od dnia doĘczenia olzeczenia Ińy lllb
postanowienia Prezesa lzby, o którym mowa w art. 5l9 ust. l usta\rT Pzp,, przesyłając jednocześnie jej odpis
prżeciwnikowi skargi, Złożenie skargi w placówce pocztowej opergtora §ryanczon€go w rozumieniu usta§T z dnia
2] listopada 20l2 r, rrawo pocztowejesl rótvno,nacznś zjej wniesieniem.

12, Ptezes Ińy przŁkazJje §kar8ę wraz z akrami postępowania odwoławczego do sądu zamówień w terminie 7 dni od
dnia j€j otrzymania.

l3. sżczegółowe informacje dotyczące środków ochlony prawnej określone są w Dziale Ix ,,Środki ochJoly praMej"
Pzp.

XXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH _ RODO.

Zg§dnle z Ńl. 13 ]Jsl,. I i 2 rozpoĘądzenia Pallamenfu Europejski€go i Rady (UE) 201616'19 z ónia 21 k\\]ieilia 2016 L w
sprawie ochrony osób fizycalych w związk\ z przetqarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepb"łu
takich danyoh oraz uchylenia dyr€ktyw 95/46,^ń'E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, w L 1'I9 z
04.05,201ó, §lr, l ), dalej ,,RoDo", zamawiający informuje, że:

1, adminislralorem Pani,?ana danych osobowych je§t sarnodzielny Publiczny zakład opieki Zdroworoej szpilal
specjalistyczny MsWiA w złocieńc;.t, 78-520 Złocieniec, ul, Kańsko l , leprezentowany pjzez Dyrekora szpitala,
teli +48 94-36-'7 1-222, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: szpi.alkansk@pro,on€t.pl;

2, inspektorem ochrony danych osobo\łych w sP ZoZ szpitalu spocjalistycznym MswiA w złocieńcu je§t Damian
sliwński. e mail d,sliwin§k,@szpiralkansk,pl;

3. Pani/Pana dane osobowo pżetwarzane będą na podstawi€ art, 6 ust. 1 lit, c RoDo w celu związan}.rn z nmiejszym
po§lępowaniem o udżielenie zamówienia publicznego;

4, odbiorcami Pani,ĘBna danych osobowych będą o§oby lub podmiory, którym udostępniona zostanie
postępowania w oparciu o arL.18174Pą.

5. Pani/Pana dane o§obowe będą przechow}.rane, zgodnie z a1,. 97 ust. 1 usbwy Pzp, prz€z okres
zakończenia postępowania o udzielenie żamówienia, ni€ królsży jednak niź caly czas trwania umo*y.

ó, obowiązek podania przez Panią,/Pana danych osobowych bezpośrealnio Pani.tPana dotyczących jest wymogiem
ustawowym okeślonym w prżepisach usta§y Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleni€ zanówienia
publicznego; konsekwencje nĘodania określonych danych wynikają z usta§T Pzp;

7, w odni€§ieniu do Pani,łana danych osobowych decyzje nie będą podęjnlowane w spo§ób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RoDo;

8, posiada Pani.Tan:
. na podstawie art, 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
. na podstawie aft, 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie może skutkować zm ianą wynlk! posiępowanja o udzielenie zamówIenla publi€zne8o anizmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp orau nie może naruszać integralności plotokol! oraz
je8o zalącznikóW);

. na podstawie a.t, 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia pnetwanania danYch osobowych z
zastneźeniem pżypadków, o których mowa wań, 18 Ust.2 RoDo (prawo do ograniczenia przetważania nie ma
zastosowania W odniesieniU do przechowywania, W celu uapewnlenia ko.zystania ze środkóW ochrony prawnej
lub W celu ochrony praw jnnej osoby fizycznej lub prawn€j, lub z Uwagi na Ważne Wżględy interesu publicżne8o
Unii Europ€]'skiej lub państwa czlonkowski€8o);

. p.awo do Wnies ien ia skar8jdo Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 8dy Uzna Pani/Pan, że przetwarżanie
danych osoboWych Pani/Pana dotyczących narusza przepi5y RoDo;

9, nie przysługuje Pani,Tanu:
. W związku z ań. 17 Ust, 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
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. prawo do przenoszenia danych osobowYch, o którym mowa W ań. 20 RoDo;

. na podstawie art, 21 RoDo prawo 5przeciwu, Wobec przetwarźania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwanania Pani/Pana danych osobowychjest ań.6 Lrst.l lit. c RoDo.

l0, w przwadku dojścia do zavaJcia umowy dane osobowe osób fiżycznych, w szczegó]ności osób r€prezentujących
oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umo\łf, pozyskane beżpośrednio lub pośfednio, będą
przetwalzan€ przez slrony umowy w celu i ok€siejej r€alizaoji, a takźe w celach związanych z rozliczaniem umowy,
celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzetlia ew€ntualnych ro§zczeń w oke§ie przewidzianyn przęisami prswa,
na podslawie i w związIG z realiżacją obowiązków lałożonych na administratora danych przez te przepisy, Dane te
nie będą prz€dmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa, nie będą również przekaz}. a e do państw trzecich i olganizacji międz}narodo§rch, Mogą one
zostać prż€kazane podmiotom wspótpracując}m w Uniwersytetem w oparciu o umo§r powierzenia zawarte zgodnie
z 28 RoDo, n,in. w związl.lr że wspalci€m w zakesie IT, czy obsługą korespondencji, w pozostalym zakesie zasady
i §posób po§tępowania z dan}łni zoslał opisany posYżej.

l l . Adminislrator dany€h zobowiązuje Wykonawcę do poiŃormowania o zasadach i sposobi€ prż€iwafzania danych
wsży§lkie osoby fizyczne zaangażowan€ w realiżację umowy.

12, w prz}padku, gdy wykonanie obowiązku, o któr}łn mowa w art. 15 ust, 1 - 3 RoDo, wymagałoby niew§półmiemie
duż€go wysiłku, Zarnawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji
mających na celu spr€cyzowanie ądania, w szczególnoś§i podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Wystąpienie z źądaniem, o którym mowa w ań, 1 8 ust. l RoDo nie ogmnicza przetwarzania
danych osobowych do c7asu /źkońcżenia ninlejszego poslępowania,

xxlv. WYKAZ zAŁĄczNlKÓW Do swz
Załącznik Nt l wzóf formularza ofenovego,

ZałączaikNt 2 opis przedrniofu żemówi€nia Program Funic,ionalno-Ułtkowy oraz
Załąpzn*fi2a Plany,
Załącżnik Nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu waruŃów udziafu w po§tępowaniu,
Załącznik Nr 4 - wzót oświadczenia o braku podslaw do .\łykluczenia z postępowania,
Załącznik Nr 4a _ wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów i pod§rykonawców,
Załącznik Nr 5 - wzór zobowiązania podmionr udostępniającego swoje zasoby dla Wykonawcy,
Załącznik Nr 6 wzór ]łykazu \łykonaDych robót budowlanych,
załącnikNl7 wz,ór wykazu o§ób,
Załącznik Nr 8 rrzóf oświadczenia wykonawcó}v wspólnie ubiegających się o udzieleni€ zamówi€nia,
Załącznik Nr 9 - proj€kt umowy.
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