
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających 
na budowie budynków „D” oraz „E” kompleksu POSM z przeznaczeniem 

na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej 
w ramach realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka

Specjalistycznych Usług Medycznych 

Niniejsza  Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  (dalej:  SIWZ)  dotyczy postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  w  przedmiocie  robót  budowlanych,  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1579; dalej: ustawa Pzp). 

Nr ref. sprawy: POSUM/ZPpn/5/2017

ZATWIERDZAM:

..............…................................
Poznań, 24 listopada 2017 r.

UWAGA!
Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich wymogów i instrukcji wynikających ze
Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  jak również zaleca się  stosowanie przygotowanych wzorów formularzy i
oświadczeń.
Wykonawcy są związani wszelkimi wyjaśnieniami treści SIWZ udzielonymi przez Zamawiającego w toku postępowania, jak
również jej modyfikacjami. Wyjaśnienia i modyfikacje stają się częścią integralną dokumentacji przetargowej. 
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ROZDZIAŁ I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36
61-696 Poznań
NIP 972-09-11-674
tel. 61 647 77 06
zp@posum.pl

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 5.225.000 EURO
dla robót budowlanych (w rozumieniu ustawy Pzp), na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 w zw. z art. 22 ust. 2 pkt.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  niniejszego  postępowania  podstawowego  są  roboty  budowlane  w  zakresie  przedmiotowym
budynku  D kompleksu  Poznańskiego  Ośrodka  Specjalistycznych  Usług  Medycznych  w Poznaniu  przy alei
Solidarności 36. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt  6)  ustawy Pzp,  tj.  zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót  budowlanych w zakresie
przedmiotowym budynku E kompleksu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest:

1.1. wykonanie  roboty  budowlanej  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  budynku  D  kompleksu
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy alei Solidarności 36
zgodnie z następującymi ogólnymi założeniami:

1.1.a) Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 18/3, 18/9, 18/11 i części działki 18/8;

1.1.b) Budynek D trzykondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim dachem z attykami, na którym
zostanie zamontowany system paneli hybrydowych wykonany w jednym etapie;

1.1.c) Rzut  budynku  na  planie  litery  T.  Budynek  planuje  się  wykonać  w  technologii
prefabrykowanej wielkopłytowej;

1.1.d) Parter  i  piętro  pierwsze  przeznaczone  będzie  dla  oddziału  porodowego,  neonatologii,
opieki poporodowej. Piętro drugie przeznaczono na  ZOL- Zakład Opiekuńczo Leczniczy;

1.1.e) Powierzchnia zabudowy budynku D: około  1.271,80 m2;

1.1.f) Powierzchnia użytkowa budynku D: około   3501,07 m2;

1.1.g) Kubatura brutto budynku D: około 15415,00 m3.

1.1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU)
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

1.2. Wykonanie  roboty  budowlanej  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  budynku  E  kompleksu
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy alei Solidarności 36
zgodnie z następującymi ogólnymi założeniami:

2.1.a) Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 18/10 i 18/4;

2.1.b) Budynek E trzykondygnacyjny, w części środkowej czterokondygnacyjny, podpiwniczony
z płaskim dachem z attykami;
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2.1.c) Budynek  planuje  się  wykonać  w technologii  prefabrykowanej  lub  w  przypadku  braku
takiej możliwości w technologii tradycyjnej;

2.1.d) Budynek przeznaczony na Zakład Opieki Senioralnej POSUM;

2.1.e) Powierzchnia zabudowy budynku E: około  1.098,50 m2;

2.1.f) Powierzchnia użytkowa budynku D: około  4.081.4 m2;

2.1.g) Kubatura brutto budynku D: około 15174,9 m3;

2.1.h) Wymiary zewnętrzne: szerokość ok. 19,90 m; długość ok. 58,90 m; wysokość ok. 16.85 m.

1.3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera:  Program  Funkcjonalno  -  Użytkowy  (PFU)
stanowiący Załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ.

1.4. Wykonawca  w  ramach  zamówienia  podstawowego  opracuje  kompletną  dokumentację  projektową
wielobranżową opiewającą na realizację budynku D oraz budynku E pn.  „Projekt  urbanistyczno –
architektoniczny  Poznańskie  Centrum  Opieki  Senioralnej  POSUM”  i  wykona  roboty  budowlane,
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową przedmiotowych budynków z zastrzeżeniem robót
objętych prawem opcji, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, tj.: 
4.1.a) wykona pełną realizację budynku „D”;
4.1.b) wykona realizację budynku E wraz z wykończeniem pomieszczeń kondygnacji: -1, 0, 1 i 3.

Kondygnacja  2,  poza  klatką  schodową,  zostanie  zrealizowana  jako  OPEN  SPACE  z
doprowadzeniem  głównych  węzłów  instalacyjnych.  Ponadto  dach  zostanie  wykonany
częściowo,  tj.  należy  wykonać  główną  konstrukcję  stropu  oraz  warstwy  izolacji
przeciwwodnej i  termicznej i  zabezpieczyć wykonane warstwy dachu przed warunkami
atmosferycznymi.

2. Poza zamówieniem podstawowym opisanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ zamawiający zastrzega
na swoją korzyść prawo opcji na okres 1 roku licząc od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne,
polegające  na  wykonaniu  roboty  budowlanej  w  zakresie  wykończenia  pomieszczeń  OPEN  SPACE
kondygnacji  2  oraz  zielonego  dachu  odwróconego  budynku  E,  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją
projektową.

3. W wyniku przeprowadzenia dialogu technicznego zamawiający ustalił i stawia następujące wymagana dot.
projektowania i wykonania konstrukcji: 

3.1. konstrukcję budynku należy zaprojektować i wykonać metodą prefabrykacji wielkopłytowej stropów i
ścian.

3.2. Elementy konstrukcyjne winny spełniać następujące warunki techniczne:

2.1.a) W zakresie odporności ogniowej:

Ściany
Klasa odporności pożarowej Odporność ogniowa w min.

C 90
B 120
B 180
A 240
A 300

Słupy
Klasa odporności pożarowej Odporność ogniowa w min.

C 60
C 90
B 120
B 180
A 240

Ściany działowe

3



Klasa odporności pożarowej Odporność ogniowa w min.
A 90
A 120
A 180

2.1.b) W zakresie izolacyjności akustycznej ścian prefabrykowanych:

Grubość
ściany
[cm]

Klasa betonu
Masa

powierzchniowa

Izolacyjność
akustyczna

Rw [dB]

10
LC12/13 D1,4 120 36

LC16/18 D1,6 140 38,5

12
LC12/13 D1,4 144 38,9

LC16/18 D1,6 168 41,4

15
LC16/18 D1,6 210 46,1

LC16/18 D2,0 270 49,2

17,5
LC16/18 D1,6 245 47,6

LC16/18 D2,0 315 51,7

20
LC16/18 D1,6 280 49,8

LC16/18 D2,0 360 53,9

24
LC16/18 D1,6 336 52,7

LC16/18 D2,0 432 56,8

Do obliczeń przyjęto gęstość 1200 kg/m3 LC12/13 D1,4; 1400 kg/m3 dla LC 16/18 D1,6; 1800 kg/m3 dla LC
16/18 D2,0.

2.1.c) Współczynnik przenikania ciepła dla ściany o grubości 150 mm

Element 
ścienny 
15cm

Klasa
Klasa

gęstości
[kg/m3]

Rodzaj izolacji λ [W/m*K]
Grubość

ocieplenia
[cm]

Współczynnik
przenikalności

cieplnej
[W/m2*K]

LC16/18

D1,6 λ=0,9
W/m*K

Styropian
0,045

15
0,27

0,035 0,20
Wełna mineralna 0,04 0,24

D2,0
λ=1,35
W/m*K

Styropian
0,045

15
0,28

0,035 0,22
Wełna mineralna 0,04 0,25

2.1.d) Parametry przepuszczalności pary wodnej dla technologii prefabrykacji wielkopłytowej:

Grupa materiałowa lub
zastosowanie

Gęstość ρ [kg/m3 ] Współczynnik oporu
dyfuzyjnego µ

 

suchy wilgotny

Prefabrykat A 1600 15 15

Prefabrykat B 1499 12 12
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3.3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca:

3.3.1. przygotuje  kompletną  dokumentację  projektową  wielobranżową,  zgodnie  z  wymaganiami
Programów  Funkcjonalno-Użytkowych  (PFU)  stanowiących  załącznik  ri  2a  do  niniejszego
SIWZ,  oraz  dokona  w  imieniu  zamawiającego  wszelkich  wymaganych  uzgodnień  wraz  z
uzyskaniem  wymaganych  opinii,  sprawdzeń,  zezwoleń  lub  decyzji  administracyjnych,
niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  z  uwzględnieniem
wymogów z nich wynikających, sporządzi dokumentację powykonawczą a także uzyska decyzję
administracyjną o dopuszczeniu obiektu do użytkowania;

3.3.2. wykona, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa wyżej,
obiekty  -  budynek  D  oraz  budynek  E  kompleksu  POSUM  -  Poznańskiego  Centrum  Opieki
Senioralnej i Paliatywnej.

4. Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej miejsca wykonywania robót
budowlanych,  jego  otoczenia  oraz  obiektów istniejących,  w  celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,
ryzyko i koszt, szczegółowego zakresu prac oraz wszystkich czynników koniecznych do przygotowania
rzetelnej  oferty.  Oferta  powinna  obejmować  wszystkie  niezbędne  prace  przygotowawcze,  zasadnicze  i
towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę w warunkach
lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

4.1. Na działce nr  1/20, na której  będzie prowadzona inwestycja znajdują się  budynki,  które w czasie
realizacji  inwestycji  będą  użytkowane.  Z  uwagi  na  przewidywane  roboty  budowlane  wokół
funkcjonujących  budynków,  Wykonawca  musi  zachować  maksymalną  ostrożność  podczas
wykonywania robót ziemnych, dojazdu transportu ciężkiego na plac budowy, rozmieszczenia dźwigów
itp. Bezwarunkowo należy przestrzegać zachowania minimalnych odległości od budowli podziemnych
podczas ustawiania maszyn budowlanych, transportu kołowego, składowania materiałów itp.

5. Zamawiający wymaga dochowania następujących terminów:

1.1.a) na opracowanie koncepcji wielobranżowej – 14 dni licząc od dnia podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego;

1.1.b) na opracowanie i złożenie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę – 6 tygodni
od dnia zatwierdzenia koncepcji przez zamawiającego;

1.1.c) na  wykonanie  roboty  budowlanej  do  stanu  surowego  otwartego  w  konstrukcji
prefabrykowanej  wielkopłytowej  ścian  i  stropów  –  w  terminie  zaoferowanym  przez
wykonawcę, ale nie dłuższym i do 40 tygodni licząc od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowę;

1.1.d) na wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2019 roku.

6. Gwarancja  efektu  energetycznego  dla  kompleksu  Poznańskiego  Ośrodka  Specjalistycznych  Usług
Medycznych:  

6.1. W  efekcie  wykonania  roboty  budowlanej  w  zakresie  budynku  D  oraz  budynku  E,  zamawiający
wymaga  osiągnięcia  trwałego  i  gwarantowanego  efektu  energetycznego  dla  całego  kompleksu
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych obejmującego budynki A, B, C, D i E,
polegającego  na  zużyciu  energii  cieplnej  do  celów  C.O.,  C.T.  oraz  C.W.U.  zaoferowanym  przez
wykonawcę, ale nie większym niż 6274 GJ/rok. 

6.2. Trwałość efektu energetycznego zostanie uznana w dwuletnim okresie rozliczeniowym liczonym od
dnia  wykonanych  budynków zamawiającemu,  zgodnie  z  poniższą metodologią  obliczania  efektów
energetycznych i wymaganiami w zakresie komfortu cieplnego:

6.2.1. Metodologia obliczania efektów energetycznych - energia cieplna
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2.1.a) Korekcja zużycia ciepła na potrzeby grzewcze

   Gwarancje  zużycia  ciepła  na  potrzeby  grzewcze  (instalacja  centralnego  ogrzewania  i  ciepła
technologicznego) w danym roku,  uwzględnia miesięczny współczynnik korygujący wpływ liczby
stopniodni grzania. 

6.2.1.a.1.Liczba stopniodni

Lp. Wyszczególnienie Okres
rozliczeniowy

Wartość Symbol

1 Liczba stopniodni* w roku bieżącym SD

2 Liczba stopniodni dla obliczania 
gwarantowanego zużycia energii wg IMiGW

3 739 SDB

*Liczba  stopniodni-  suma  dobowych  różnic  pomiędzy  średnią  temperaturą  wewnętrzną
budynku, a średnią temperaturą zewnętrzną w bieżącym sezonie grzewczym

Dniami  grzewczymi  są  te  dni,  w których  średnia  dobowa temperatura  zewnętrzna  wynosi
poniżej 15°C.

Średnia  temperatura  wewnętrzna–  temperatura  w  pomieszczeniach  w  czasie  godzin
użytkowania obiektu 

Średnia  temperatura  zewnętrzna–  temperatura  zewnętrzna  podana  przez  IMiGW  dla
najbliższego punktu pomiarowego tj. punkt Poznań Ławica.

6.2.1.a.2.Współczynnik korygujący zużycie ciepła

Lp. Wyszczególnienie
Okres

rozliczeniowy
Wartość Symbol

1
Współczynnik korygujący zużycie ciepła na 
potrzeby centralnego ogrzewania

K = SDB/SD K

gdzie  K:  wynosi  1  poza  okresem grzewczym (okres  letni)  oraz  dla  miesięcy dla  których  
STD ≤ 50

2.1.b) Wyliczenie  zużycia  ciepła  na  potrzeby  instalacji  centralnego  ogrzewania,  ciepła
technologicznego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w  budynkach POSUM.

Budynki  POSUM  zużywają  ciepło  na  potrzeby  centralnego  ogrzewania,  ciepła
technologicznego  oraz  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej.  W celu  uwzględnienia
wpływu  pogody  na  zużycie  ciepła  do  celów  grzewczych,  aktualne  zużycie  ciepła  w
budynkach POSUM A, B, C, D i E na potrzeby c.o. i c.t. będzie korygowane za pomocą
modelu stopniodni. Wartość stopniodni podano w tabeli 1.1. Zużycie ciepła na potrzeby
c.w.u. nie podlega korekcji pogodowej.

Rozliczenie  odbywa  się  za  pomocą  wskazań  z  licznika  głównego,  uwzględniającego
zużycie na potrzeby co, c.t. i c.w.u., dlatego też w celu wydzielenia z licznika głównego
zużycia  podlegającego  korekcji,  Zamawiający  wykorzysta  metodę  rozdziału
proporcjonalnego. Udział  zużyć ciepła na centralne ogrzewanie,  ciepło technologiczne i
ciepłą wodę użytkową będzie przeniesiony procentowo na wskazanie licznika głównego
zgodnie ze wzorami:

gdzie:
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Lco - zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania zmierzone przez podliczniki w
budynkach POSUM A, B, C, D i E, [GJ]

Lct - zużycie ciepła na potrzeby ciepła technologicznego zmierzone przez podliczniki w
budynkach POSUM A, B, C, D i E, [GJ]

Lcwu - zużycie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej zmierzone przez podliczniki w
budynkach POSUM A, B, C, D i E, [GJ]

LG - całkowite zużycie ciepła zmierzone przez licznik główny, [GJ]

Rodzaj licznika głównego (LG) jest zależny od źródła ciepła: 

Węzeł cieplny –  licznik ciepła, 

Sprężarkowa pompa ciepła – podlicznik energii elektrycznej

Podliczniki w budynkach D i E zostaną zainstalowane w trakcie realizacji zadania.

6.2.1.b.1. Zużycie  ciepła  na  potrzeby  instalacji  centralnego  ogrzewanie,  ciepła
technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej w budynkach POSUM A, B, C, D
i E, w okresie rozliczeniowym

Lp. Wyszczególnienie
Okres

rozliczeniowy
Wartość Symbol

1
Aktualne zużycie ciepła na 
potrzeby grzewcze, [GJ]

Zco,ct= Zco + Zct Zco,ct

2
Skorygowane zużycie ciepła na 
potrzeby grzewcze, [GJ]

ZKco,ct

3
Aktualne zużycie ciepła na 
potrzeby przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, [GJ]

Zcwu Zcwu

4
Aktualne całkowite zużycie 
ciepła, [GJ]

ZU= ZKco,ct +Zcwu ZU

5
Gwarantowane maksymalne 
zużycie ciepła, [GJ]

ZG AG

gdzie: 

 „i” oznacza kolejny miesiąc

 Zco- aktualne zużycie ciepła na c.o. w budynkach POSUM A, B, C, D i E dla okresu
raportowania, [GJ]

 Zct- aktualne zużycie ciepła na c.t. w budynkach POSUM A, B, C, D i Edla okresu
raportowania, [GJ]

 Zcwu- aktualne zużycie ciepła na c.w.u. w budynkach POSUM A, B, C, D i E dla
okresu raportowania, [GJ]

 Zco,ct-  aktualne zużycie ciepła na potrzeby grzewcze uwzględnia aktualne zużycie
ciepła na centralne ogrzewanie (Zco) oraz aktualne zużycie na ciepło technologiczne
(Zct), [GJ]

 ZU – uzyskane aktualne całkowite zużycie ciepła w budynkach POSUM A, B, C, D i
E, [GJ]

 ZG- gwarantowane maksymalne zużycie ciepła w budynkach POSUM A, B, C, D i E,
podane w Umowie [GJ]
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Przykładowe wyliczanie skorygowanego zużycia ciepła: 
Styczeń: ZKco,ct Sty  = Zco,ct Sty * (SDB Sty / SD Sty) 
Luty: ZKco,ct Lut  = Zco,ct Lut * (SDB Lut / SD Lut)

W celu obliczenia zużyć w jednostce GJ, przyjęto następujące współczynniki energii: 1
kWh energii elektrycznej = 0,0036 GJ

2.1.c) Wyliczenie efektu energetycznego dotyczącego całkowitego zużycia energii cieplnej w
budynkach POSUM A, B, C, D i E

6.2.1.c.1.Obliczenie  gwarantowanego efektu  energetycznego  dla  energii  cieplnej  w  danym
roku 

Maksymalne
dopuszczalne

zużycie energii
(Zmax)

Gwarantowane
maksymalne zużycie

energii
(ZG)

Uzyskane zużycie energii
(ZU)

Jednostk
a

[GJ]
[GJ]

[GJ]

Symbol Zmax = 6 274 ZG ZU

Dotrzymanie warunku gwarantowanego maksymalnego zużycia energii jest spełnione, gdy:

gdzie:

ZU – aktualne sumaryczne zużycie energii, [GJ]

ZG – gwarantowane maksymalne zużycie energii, podane w Umowie, [GJ]

Zmax – maksymalne dopuszczalne zużycie energii w budynkach POSUM A, B, C, D i E,
[GJ]

6.2.2. Poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków POSUM

Poziom komfortu cieplnego w budynkach dostosowany do charakteru  użytkowania poszczególnych
pomieszczeń zgodnie z poniższa tabelą:

Lp. Rodzaj pomieszczeń ogrzewanych

Temperatura
pomieszczenia podczas
użytkowania obiektów

– nie niższa niż:

Temperatura
pomieszczenia podczas

przerw, nocy 
i weekendów – nie

niższa niż:
[°C] [°C]

1. Gabinety lekarskie 20/24 12
2. Gabinety zabiegowe 24 12
3. Sale chorych 20 12
4. Pomieszczenia laboratoryjne 20 12
5. Pomieszczenia administracyjne 20 12
6. Sala rehabilitacji 16 12
7. Korytarze 16 12
8. Piwnice, szatnie 16 12

6.3. W okresie  rozliczeniowym  wykonawca  w  okresie  2  lat  licząc  od  dnia  przekazania  wykonanego
budynku zamawiającemu, wykonawca będzie wykonywał nadzór nad systemem zarządzania energią
celem wykazania osiągnięcia i utrzymania zaoferowanych wskaźników zużycia energii.

7. Gwarancja na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia: 

7.1. Wykonawca  udzieli  minimum  36  miesięcznej  gwarancji  jakości na  wykonany  przedmiot
zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz min. 24 miesięcznej rękojmi za wady, licząc od daty
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odbioru końcowego robót  na zasadach  określonych w Kodeksie  cywilnym.  Wykonawca w ofercie
cenowej  powinien  podać  oferowany  okres  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  określony  w
miesiącach. 

7.2. Na zainstalowane urządzenia wymaga się gwarancji  zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów,
jednak nie mniej niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu Umowy.

7.3. W  wycenie  realizacji  zadania  należy  uwzględnić  wszystkie  prace  towarzyszące  umożliwiające
prawidłową i zgodną z normami i zasadami sztuki budowlanej realizację zadania. Cena wykonania
zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie ma charakter  ryczałtowy,  a  ryzyko wynikające z
niedoszacowania lub niewłaściwego oszacowania inwestycji ponosi Wykonawca.

7.4. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym
należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z PFU, jak również
inne – według oceny Wykonawcy - niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie
umowy o pracę  osoby wykonujące następujące  czynności,  na  cały okres  wykonywania tych czynności,
związane z:

1. przygotowaniem terenu pod budowę;

2. burzenia i rozbiórki obiektów;

3. robót ziemnych;

4. wykonywaniem budynków budowlanych;

5. robót budowalnych w zakresie konstrukcji;

6. robót budowlanych w zakresie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych;

7. robót w zakresie konstrukcji dachowych, pokryć dachowych;

8. robót w zakresie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, sanitarnych, 
gazowych;

9. robót w zakresie izolacji cieplnych i dźwiękoszczelnych;

10. robót wykończeniowych wnętrz i elewacji.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się,  iż  ww.  osoby  będą  w  okresie  realizacji  Umowy  zatrudnione  na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.  U.  z  2016 r,  poz.  1666).  Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość  przeprowadzania  kontroli
zatrudnienia  ww.  osób,  w  tym żądania  przedłożenia  oświadczeń  i  dokumentów potwierdzających
zatrudnienie  na  podstawie  umowy  o  pracę  (w  zakresie  takich  informacji  jak  imię  i  nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu – zgodnie z
Komunikatem  Prezesa  UZP i  Generalnego  Inspektora  Danych  Osobowych  z  dn.  28.04.2017  r.).
Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przed  zakończeniem  okresu  wykonywania  danych  czynności
wykonawca  lub  podwykonawca,  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  zapewnienia  na  to  miejsce  innej
osoby/innych osób, jeżeli będzie konieczność kontynuowania zatrudnienia celem wykonywania danej czynności.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia
(w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy), a w trakcie realizacji zamówienia na każde
wezwanie  zamawiającego  (w  wyznaczonym  w  tym  wezwaniu  terminie),  oświadczenie  wykonawcy  lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
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osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  stanowisk, na których
zatrudnione  są  te  osoby,  rodzaju  umowy  o  pracę  i  wymiaru  etatu  w  odniesieniu  do  rodzajów  czynności
wymienionych w ust. 8 oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  informowania  Zamawiającego  o  każdym  przypadku  zmiany  osób
wykonujących  dane  czynności  przy realizacji  zamówienia  lub  zmiany sposobu zatrudnienia  tych  osób,  nie
później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. W przypadku rozwiązania stosunku pracy osób przed
zakończeniem  okresu  realizacji  danych  czynności,  wykonawca  lub  podwykonawca  zobowiązuje  się  do
przekazania oświadczenia potwierdzającego sposób zatrudnienia nowych osób, jeżeli ich zatrudnienie niezbędne
jest do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania stosunku
pracy. W przypadku nie zatrudnienia na to miejsce nowych osób - uzasadnienie dla tego faktu.

W kwestiach dot. opisu przedmiotu zamówienia, w przypadku niezgodności zapisów między niniejszą SIWZ a
zapisami PFU dla budynku „D” (załącznik 2 do niniejszej SIWZ) lub PFU dla budynku „E” (załącznik 2a do
niniejszej SIWZ), rozstrzygające znaczenie mają zapisy danego PFU.

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie
materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i
urządzenia użyte w przekazanej  przez  Zamawiającego dokumentacji  służą określeniu standardu i  mogą być
zastąpione  innymi  materiałami  o  parametrach  technicznych,  użytkowych,  jakościowych,  funkcjonalnych  i
walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami.
Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany podczas realizacji
zamówienia  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  roboty  budowlane  spełniają  wymagania  określone  przez
Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia, zdefiniowany według kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.21.51.00-8 Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych

45.21.52.13-3 Roboty budowlane w zakresie domów opieki

45.21.52.21-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej

45.40.00.00 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.30.00.00 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.00.00 Roboty izolacyjne

45.33.0.000 Hydraulika i roboty sanitarne jak w PFU

ROZDZIAŁ  IV.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  OFERT  CZĘŚCIOWYCH,  WARIANTOWYCH  I
ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy do 30 czerwca 2019 roku, zgodnie z harmonogramem robót
wykonawcy uwzględniającym terminy częściowe, o których mowa niżej.

2. Wykonawca w terminie:

1.1.a) do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego opracuje i
przekaże zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję wielobranżową;

1.1.b) do 6 tygodni licząc od dnia zatwierdzenia koncepcji przez zamawiającego opracuje i złoży
dokumentację projektową do pozwolenia na budowę;

1.1.c) zaoferowanym, ale nie dłuższym niż 40 tygodni licząc od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia  na  budowę,  wykonana  roboty  budowlane  do  stanu  surowego  otwartego  w
konstrukcji prefabrykowanej wielkopłytowej.

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy Pzp;
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

1.2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

1.2.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca winien wykazać, iż
2.2.a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż , posiada

środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  w  kwocie  co  najmniej  40.000.000,-  PLN
(czterdzieści milionów PLN);

2.2.b) jest  ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę  min.  20.000.000,-  PLN  (dwadzieścia
milionów PLN);

2.2.c) uzyskał obrót w wysokości uzyskał obroty w wysokości co najmniej 80 000 000,00 zł netto
(słownie  osiemdziesiąt  milionów  złotych  netto  00/100)  w  każdym  roku  z  osobna,  w
ostatnich 3 latach obrachunkowych.

1.2.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca winien wykazać, iż: 
2.3.a) dysponuje  lub  będzie  dysponował  na  czas  realizacji  zamówienia  osobami  zdolnymi

wykonać zamówienie, tj. posiadającymi następujące uprawnieninia i doświadczenie:
1.2.3.a.1.kierownik  budowy -  posiadający   co  najmniej  10  -  letnie  doświadczenie  na

stanowisku  kierownika  budowy  oraz  uprawnienia  do  kierowania  robotami  w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który brał udział w zadaniu polegającym na
modernizacji, przebudowie lub rozbudowie min. 2 szpitali, a prace prowadzone były
na obiektach nieprzerwanie czynnych;

1.2.3.a.2.kierownik  robót  sanitarnych –  posiadający  uprawnienia  bez  ograniczeń  do
kierowania  robotami  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i
urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z minimum
5 - letnim doświadczeniem zawodowym; który uczestniczył w realizacji obiektów w
zakresie modernizacji instalacji c.o, c.w. i c.t.;

1.2.3.a.3.kierownik  robót  elektrycznych –  posiadający  uprawnienia  budowlane  bez
ograniczeń do kierowania robotami w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z minimum 5 - letnim
doświadczeniem zawodowym;

1.2.3.a.4.projektant  w  specjalności  architektonicznej,  posiadającym  uprawnienia  do
projektowania  bez  ograniczeń  w  zakresie  swojej  specjalizacji  i  wpisanego  do
właściwej  Izby  Architektów,  który  uczestniczył  w  realizacji  min.  2  projektów
obiektów szpitalnych, wraz z blokiem operacyjnym o powierzchni użytkowej min.
650 m2 z pracownią endoskopową;

11



1.2.3.a.5.projektant  w  specjalności  konstrukcyjnej,  posiadającym  uprawnienia  do
projektowania  bez  ograniczeń  w  zakresie  swojej  specjalizacji  i  wpisanego  do
właściwej izby inżynierów budownictwa (IIB);

1.2.3.a.6.projektant w specjalności sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  posiadającym  uprawnienia  do
projektowania  bez  ograniczeń  w  zakresie  swojej  specjalizacji  i  wpisanego  do
właściwej IIB,  który opracował min. 2 dokumentacje projektowe obiektów służby
zdrowia  (szpitale)  w  zakresie  budowy,  przebudowy  lub  rozbudowy,  które
uwzględniały  RTG,  z  czego  min.1  dokumentacja  powinna  uwzględniać  blok
operacyjny;

1.2.3.a.7.projektant  w  specjalności sieci,  instalacji  elektroenergetycznych,  posiadającym
uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  zakresie  swojej  specjalizacji  i
wpisanego  do  właściwej  IIB,  który  opracował  min.  2  dokumentacje  projektowe
( projekt budowlany I wykonawczy) obiektów służby zdrowia ( szpitale) w zakresie
budowy,  przebudowy lub  rozbudowy ,  z  czego  min.1  dokumentacja  projektowa
zawierała cały następujący zakres: blok operacyjny. pomieszczenia RTG, rezonansu
magnetycznego, pomieszczeń zabiegowych, sal operacyjnych.

UWAGA! Jako doświadczenie zawodowe uznaje się staż pracy od momentu uzyskania
uprawnień budowlanych.

2.3.b) wykonał należycie, tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył,
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  najważniejsze  roboty
budowlane, przez co na potrzeby niniejszego postępowania rozumie się: 

1.2.3.b.1.wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu
budowlanego w stanie surowym o kubaturze nie mniejszej niż 30.000,00 m3 każdy
oraz  powierzchni  użytkowej  nie  mniejszej  niż  8.000,00  m2,  w  technologii
prefabrykowanej wielkopłytowej stropów i ścian, przy czym wartość każdej z tych
robót wynosiła, co najmniej 25 000 000,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć milionów
złotych brutto;

1.2.3.b.2.realizuje  lub  realizował  co  najmniej  trzy  usługi  w  co  najmniej  4  budynkach  (w
ramach jednej umowy), które polegały na nieprzerwanym wykonywaniu przez okres
co najmniej 24 miesięcy usługi, polegającej na zarządzaniu energią z udzieleniem
gwarancji  oszczędności  w  zużyciu  mediów.  Przez  „zarządzanie  energią”  należy
rozumieć wykonywanie usług polegających na wdrożeniu i eksploatowaniu systemu
pomiarowego  i  informatycznego,  którego  celem  jest  zapewnienie  prawidłowego
funkcjonowania  maszyn,  urządzeń  i  instalacji  w  obiektach  budowlanych  oraz
oświetlenia,  umożliwiających  monitorowanie  i  optymalizowanie  zużycia  energii  i
innych mediów, w tym identyfikacji stanów awaryjnych.

2. W przypadku wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z konsorcjantów musi
wykazać samodzielnie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych przez
Zamawiającego.

3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp - Zamawiający wymaga również wykazania braku podstaw wykluczenia
z postępowania względem tych podmiotów (i złożenia względem nich dokumentów zgodnie z rozdz. VII
pkt. 16 SIWZ).

4. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego części zamówienia do wykonania podwykonawcom, na
zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca nie polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, -
Zamawiający wymaga  wykazania  braku  podstaw wykluczenia  z  postępowania  również  względem tych
podwykonawców (i złożenia względem nich dokumentów zgodnie z rozdz. VII pkt. 17 SIWZ).

5. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  warunki  dot.  doświadczenia,
wyodrębnione  w  pkt.  a)  –  g)  musi  spełnić  samodzielnie  przynajmniej  jeden  z  konsorcjantów  (tzn.
Zamawiający  wymaga,  aby  jeden  podmiot  legitymował  się  doświadczeniem  obejmującym  wszelkie
czynności  wskazane  odrębnie  w  każdym  z  tych  punktów).  W pozostałych  przypadkach  Zamawiający
dopuszcza łączenie potencjału konsorcjantów dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6. Jako doświadczenie zawodowe uznaje się staż pracy od momentu uzyskania uprawnień budowlanych. 
7. Wymagane uprawnienia budowlane powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j.  Dz.U.  z  2017 r.  poz.  1332)  oraz  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury i  Rozwoju  z  dnia  11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. Nr 83, poz.
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1278)  lub  ważne  odpowiadające  im  kwalifikacje,  nadane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących
przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

8. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako osoby uczestniczące
w realizacji zamówienia, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać
decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22
grudnia  2015 r.  o  zasadach  uznania  kwalifikacji  zawodowych nabytych  w krajach  członkowskich  Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). Wskazane osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego.
W przypadku,  gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej  znajomości  języka polskiego Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić  tłumacza(y),  zapewniającego  stałe,  biegłe  i  fachowe  tłumaczenie  w  kontaktach
między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

ROZDZIAŁ  VII.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU

1. W celu wstępnego potwierdzenia,  że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w
postępowaniu, zobowiązany jest  złożyć wraz z ofertą  aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, iż
wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  (na  formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ). 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu składa  również  jednolite
dokumenty dotyczące podwykonawców.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp każdy
wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
zamawiającego informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego  Załącznik nr 4 do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani  w  sposób  bezpośredni  lub  pośredni  przez  jednego  przedsiębiorcę,  w  tym  również  tego
przedsiębiorcę. 
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  oświadczenie  to  składa  każdy  z  Wykonawców
odrębnie.

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw
do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie n/w oświadczeń lub dokumentów: 

1.1.a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,
14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

1.1.b) Zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed  upływem  terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

1.1.c) Zaświadczenia  właściwej  terenowej  organizacji  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,
ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

1.1.d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji  -  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  płatności  tych  należności  wraz  z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności; 

1.1.e) oświadczenia  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.1.f) oświadczenia  wykonawcy o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków i  opłat  lokalnych,  o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  o  podatkach i  opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków
udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie n/w oświadczeń i dokumentów:

1.1.a) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest  przepisami prawa kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o  rachunkowości,  również  odpowiednio  z  opinią  o  badanym  sprawozdaniu  albo  jego
części,  a  w  przypadku  wykonawców niezobowiązanych  do  sporządzenia  sprawozdania
finansowego,  innych  dokumentów  określających  na  przykład  obroty  oraz  aktywa  i
zobowiązania  -  za  okres  nie  dłuższy  niż  ostatnie  3  lata  obrotowe,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

1.1.b) oświadczenia  wykonawcy o  rocznym  obrocie  wykonawcy  lub  o  obrocie  wykonawcy  
w obszarze objętym zamówieniem, za okres  nie dłuższy niż  ostatnie 3 lata  obrotowe,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

1.1.c) informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej
wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

1.1.d) potwierdzających,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  
w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

1.1.e) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
–  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i
podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów czy te
roboty budowlane  zostały wykonane  należycie,  w szczególności  informacji  o  tym czy
roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawcę  nie  jest  w  stanie
uzyskać  tych  dokumentów  -  inne  dokumenty  w  zakresie  informacji  określonych  w
Załączniku  do SIWZ;;

1.1.f) wykaz usług wykonanych, a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi  zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których jest mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez  podmiot,  na rzecz  którego usługi  były wykonywane,  a  w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -
oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert -
w zakresie informacji określonych w Załączniku do SIWZ;

1.1.g) wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia
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publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o
podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  -   w  zakresie  informacji  określonych  w
Załączniku do SIWZ.

5. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy
Pzp .

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2c) ustawy Pzp jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji  finansowej i  ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić  inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie  opisanego  przez
zamawiającego warunku.

7. Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów - jeżeli wykaz,
oświadczenie lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty,  budzą wątpliwości zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były
wykonane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  o  przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów w tym zakresie.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu - składa dokument lub dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 w zw. z ust. 2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba,  której  dokument dotyczy nie wydaje się  dokumentów,  o których mowa w § 7 ust.  1 pkt.  1  i  2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, zastępuje się je
dokumentem  zawierającym  odpowiednio   oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  wykonawcy  lub  miejsce
zamieszkania tej osoby.  

10. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  Zamawiający  może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania  ma osoba,  której  dokument  dotyczy,  o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego:

1.1.a) należy do oferty załączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  
w  sprawie  niniejszego  zamówienia  publicznego. W  przypadku  gdy  wykonawcę
reprezentuje  Pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres podpisane winno być
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Musi ono wynikać z umowy lub
innej  czynności  prawnej  i  mieć  formę pisemną.  Fakt  ustanowienia  pełnomocnika  musi
wynikać z dokumentów oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału
lub kopii  poświadczonej notarialnie,  zgodnie z  ustawą z dnia 14.02.1991 r.  – Prawo o
notariacie  (t.j.  Dz.  U.  z  2014 r.,  poz.  164 z  późn.  zm.).  W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie  skarbowej  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  783)  oraz  przepisów  wykonawczych
wydanych na jej podstawie.

1.1.b) pełnomocnik pozostaje  w kontakcie  z  Zamawiającym w toku postępowania  i  do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;

1.1.c) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają 
do nich odpowiednie zastosowanie zasady określone w literach a) - b).

12. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na
zdolnościach technicznych  lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W sytuacji, gdy wykonawca
wykazując  spełnianie  warunków udziału w postępowaniu polega  na  zasobach  innych podmiotów,  musi
udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ
(należy złożyć wraz z ofertą).  Zamawiający oceni,  czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
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podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt. 5-8
ustawy Pzp. 

13. W odniesieniu  do  warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

14. Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  odpowiada
solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.

15. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach
którego  polega  wykonawca,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1.1.a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
1.1.b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne, zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określona przez
Zamawiającego.

16. W celu oceny, czy Wykonawca - polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp  -  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  
w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  
czy stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu  przez  Wykonawcę  przy

wykonywaniu zamówienia publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do

warunków  udziału  w  postępowaniu,  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub doświadczenia,  zrealizuje  roboty budowlane lub usługi,  których
wskazane zdolności dotyczą. 

17. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu
do  tych  podmiotów  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  –  tj.
dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 3 pkt. a) – i) niniejszej SIWZ.

18. Jeżeli  Wykonawca  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy,  który  nie  jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, Zamawiający na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów żąda przedstawienia
dokumentów  dotyczących  tych  podwykonawców  potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  z
postępowania, tj. dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust.3 pkt. a) – i) niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ VIII. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający  zastrzega  obowiązek  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczową  części

zamówienia  polegającą  na  wykonywaniu  nadzoru  nad  systemem  zarządzania  nad  systemem
zarządzania energią.

2. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy,  z  zastrzeżeniem  pkt  1
niniejszego rozdziału. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.

3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

4. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego i
jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w tym czasie, Wykonawca na
żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

5. Zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem  do  wykonania  powierzonych  podwykonawcom  części
zamówienia Wykonawca podał firmy podwykonawców oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktów z nimi, z uwzględnieniem zasad dotyczących zawierania umów z podwykonawcami określonych
w  niniejszym  Rozdziale  oraz  we  wzorze  umowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić
Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  w  trakcie
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realizacji zamówienia oraz przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

6. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany wykazać  zamawiającemu,  iż  proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wymagane  regulacje/zapisy  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  a  których  nieuwzględnienie  spowoduje  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1.1.a) oznaczenie stron umowy;
1.1.b) przedmiot umowy tj. dokładnie określony zakres robót powierzony Podwykonawcy, wraz z

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;
1.1.c) termin realizacji/wykonania powierzonych robót;
1.1.d) wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w PLN, warunki oraz termin

płatności wynagrodzenia (nie dłuższy niż 30 dni).
8. Do  umowy  o  podwykonawstwo  należy  dołączyć  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.

9. Wymagania  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  stosuje  się  również  do  umów  o  dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane.

10. Zamawiający informuje,  że umowy o podwykonawstwo,  których przedmiotem są dostawy lub usługi  o
wartości  mniejszej  niż  0,5  %  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  realizację  przedmiotu  zamówienia,  nie
podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, za wyjątkiem umów, których wartość przekracza
kwotę 50 000,00 zł.

ROZDZIAŁ  IX.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ O PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
1.2. Komunikacja  miedzy  Zamawiającym  a  wykonawcami  odbywa  się  za  pośrednictwem  operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  –  Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529
oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą elektroniczną -
zastrzeżeniem pkt c.

1.3. Forma pisemna zastrzeżona jest  do złożenia oferty,  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia,  oświadczeń,
pełnomocnictw, uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego, informacji dotyczącej zmiany lub
wycofania oferty - w tym przypadku komunikacja miedzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  – Prawo
pocztowe (Dz.U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

1.4. Jeśli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

1.5. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

1.6. W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  wykonawcę,  Zamawiający  na
podstawie  pozytywnego  dowodu  transmisji  danych   domniema,  iż  pismo  wysłane  przez
Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń.

1.7. W przypadku  składania  oferty  wspólnej  wszelka  korespondencja  będzie  prowadzona  wyłącznie  z
pełnomocnikiem  (liderem);  jednak  Zamawiający  dopuszcza  prowadzenie  odrębnych  rozliczeń  z
partnerami konsorcjum – w związku z odrębnymi zakresami przyporządkowanymi poszczególnym
członkom konsorcjum do wykonania i w uzgodnieniu z nimi.

1.8. Wyjaśnienie  treści  SIWZ  są  formułowane  na  piśmie,  na  wniosek  (zapytanie)  Wykonawcy.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania  ofert  –  pod  warunkiem,  iż  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

1.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w ww.  pkt.  h),  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1.10. Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Wykonawcom,  którym  przekazał
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawnienia  źródła  zapytania  oraz  na  stronie
internetowej na której udostępniono SIWZ.

1.11. Zamawiający  informuje,  iż  ewentualne  przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg
terminu składania wniosku, o którym mowa w ww. pkt. h).

1.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  Zamawiający
udostępnia  na  stronie  internetowej,  na  której  udostępnił  SIWZ.  W przypadku  gdy  zmiana  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści  ogłoszenia o zamówieniu,
zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

1.13. W przypadku rozbieżności  pomiędzy treścią  niniejszej  SIWZ a  treścią  udzielonych wyjaśnień  lub
zmian  SIWZ,  jako  obowiązującą  należy przyjąć  treść  pisma  zawierająca  późniejsze  oświadczenie
Zamawiającego.

1.14. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:
14.1.a) w sprawach przedmiotu zamówienia: ..........................................................;
14.1.b) w sprawach proceduralnych : ..........................................................;

1.15. Dane teleadresowe do korespondencji: : ..........................................................;
15.1.a) Adres: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych,  al. Solidarności 36, 61-

696 Poznań;
15.1.b) Adres poczty elektronicznej : ..........................................................;
15.1.c) Numer faxu: : ..........................................................;

2. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów oraz zasady ich składania: 
2.1. Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa:

1.1.a) wypełniony  i  podpisany  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  wykonawcy
formularz Oferta, zgodnie z Załącznikiem do SIWZ oraz załącza do oferty:

2.1.1.a.1. dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ;
2.1.1.a.2. ewentualne  zobowiązanie  innego podmiotu,  na  zdolnościach  lub  sytuacji  którego

Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;
2.1.1.a.3. dokument  potwierdzający  wniesienie  wadium  (w  oryginale  jeśli  wadium  jest

wniesione w innej formie niż pieniężna).
1.1.b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  przekazuje

Zamawiającemu każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w
terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie  internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

1.1.c) W  przypadku  pozostałych  dokumentów,  o  których  mowa  w  rozdz.  VII  SIWZ,
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art.
26 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia tych dokumentów, aktualnych na dzień ich złożenia, w
wyznaczonym, nie krótszym terminie niż 10 dni.

2.2. W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  niektórych  wymaganych  dokumentów,  o
których  mowa  w  Rozdziale  VII  SIWZ  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami
internetowymi ogólnodostępnych i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający pobierze samodzielnie  z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. Zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.

2.3. W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w
Rozdziale VII SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub  dokumentów  przechowywanych  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp,
Zamawiający  w  celu  potwierdzenia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku  podstaw  do
wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca
winien Zmawiającego poinformować o dostępności ww. dokumentów.

ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 800.000,- PLN (słownie: osiemset tysięcy PLN). 
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2. Wadium należy wnieść najpóźniej przed  ostatecznym terminem wyznaczonym do złożenie oferty.
3. Wykonawca może wnieść wadium w:

3.1.a) pieniądzu,
3.1.b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.1.c) gwarancjach bankowych,
3.1.d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.1.e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).

2.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium
przelewem na  rachunek  w  banku....................  nr  .........................................................................
(Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). 

2.5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym
terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

2.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2.7. W  przypadku  wadium  wnoszonego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  wykonawca  załączy  

do oferty oryginał dokumentu. Uwaga! Nie spinać dokumentu trwale ofertą, gdyż podlega on zwrotowi
zgodnie z nw. pkt. 4. 

2.8. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez  Zamawiającego w terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie  Gwaranta  do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

3. Oferta  nie  zabezpieczona  akceptowaną  formą  wadium  spowoduje  odrzucenie  oferty  wykonawcy  na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

6. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę,  któremu  zwrócono  wadium,  na
podstawie  ww.  pkt.  4,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je ę wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez
wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium  jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium , jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
9.1. odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach  określonych  

w ofercie;
9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy. 
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jeżeli wadium wniesione zostaje w

innej formie niż pieniężna - dokument wadialny musi wymieniać wszystkich konsorcjantów łącznie.  W
przeciwnym  wypadku  Zamawiający  uzna,  iż  oferta  nie  jest  prawidłowo  zabezpieczona  wadium,  co
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin  związania  ofertą  wynosi  60  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
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do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

3. Odmowa  wyrażenia  zgody,  o  której  mowa  w  pkt.  2,  przez  wykonawcę  skutkuje  odrzuceniem  oferty
wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a.

4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu
ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182  ust. 6 ustawy Pzp.)

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Na ofertę składają się:

1.1.a) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika do SIWZ;
1.1.b) oświadczenie  o braku podstaw wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianiu

warunków w formie  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  (JEDZ)  –  wg
załącznika nr 3 do SIWZ;

1.1.c) zobowiązanie innego podmiotu, jeśli Wykonawca polega na jego zdolnościach lub sytuacji 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;

1.1.d) oryginał  dokumentu  wadialnego  lub kserokopia  przelewu  potwierdzającego  wniesienie
wadium w pieniądzu; 

1.1.e) jeżeli  wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik  –  pełnomocnictwo,  określające  zakres
umocowania,  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  wykonawcy,  w
przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego
rejestru;

1.1.f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
niniejszego zamówienia publicznego. 

2. Wypełniając formularz  oferty,  jak również inne dokumenty,  w których wymagane jest  wskazanie
oznaczenia  Wykonawcy,  należy  wpisać  dane  dotyczące  wszystkich  współpartnerów
(współkonsorcjantów).

3. Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  SIWZ.  Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  formularzy
przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

4. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  muszą  być  składane  przez  Wykonawców  wraz  z  ich
tłumaczeniem na język polski.

5. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę. Żadna oferta nie może być zmieniona lub cofnięta
po terminie składania ofert.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawcy nie

wolno  dokonywać  żadnych  zmian  merytorycznych  we  wzorze  druku  „Oferta”  opracowanym  przez
Zamawiającego.

8. Oświadczenia,  o  których  mowa  w  Rozdziale  VII  SIWZ  oraz  formularz  „Oferta”  należy  złożyć  
w oryginale. 

9. Dokumenty,  o  których  mowa  w  Rozdziale VII  SIWZ,  inne  niż  oświadczenia,  składane  są  
w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem (na  każdej  stronie w  przypadku
dokumentów wielostronicowych). 

10. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z
oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem właściwej osoby/osób.

11. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na  którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego,  w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

12. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentów,
innych  niż  oświadczenia,   wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. Oferta powinna być napisana, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
14. Oferta  i  załączniki  do  oferty  (oświadczenia  i  dokumenty)  muszą  być  podpisane  przez  osobę/osoby

upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

15. Jeżeli  osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,  to pełnomocnictwo musi w
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  Pełnomocnictwo to musi zostać
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dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.

16. Zaleca  się,  aby  każda  zapisana  strona  oferty  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  była  ponumerowana  i
parafowana przez  osobę podpisującą  ofertę.  Wszystkie  miejsca,  w których  Wykonawca naniósł  zmiany
muszą  być  parafowane  przez  osobę/y  podpisującą/e  ofertę.  Zamawiający  zaleca,  aby  oferta  wraz  z
załącznikami była trwale spięta, tak by uniemożliwić dekompletację.

17. W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą
być  udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania,  muszą  być  oznaczone  klauzulą:  „Informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)”  i dołączone do oferty,
zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 
17.1. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające  wartość  gospodarczą,  co do których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien nie później
niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje takie nie mogą być udostępnione i wykazać,
że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

17.2. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być  udostępniane.  W  sytuacji,  gdy  Wykonawca  zastrzeże  w  ofercie
informacje,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  lub  są  jawne  na  podstawie  przepisów
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  lub  odrębnych  przepisów,  informacje  te  będą  podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

18. Przeliczanie walut obcych na walutę PLN: Do przeliczania wszystkich wartości określonych w SIWZ, a
występujących w innych walutach niż PLN zastosowany zostanie średni kurs Narodowego Banku Polskiego
(NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego
kursu danej waluty,  za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego
dnia,  po  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia.  Średnie  kursy  walut  dostępne  są  na  stronie  internetowej
Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

ROZDZIAŁ XIII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2. Oferty należy składać   w siedzibie     Zamawiającego (sekretariat),   w terminie do dnia   11 grudnia 2017 r. do
godz. 10:00

3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:

 NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:………………….
 ZAMAWIAJĄCY: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

      „Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie -  trybie „zaprojektuj i wybuduj”  robót budowlanych
polegających na  budowie budynków „D” i „E” kompleksu POSM z przeznaczeniem na Poznańskie Centrum
Opieki Senioralnej i Paliatywnej w ramach realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka

Specjalistycznych Usług Medycznych
                               nie otwierać przed: dniem 11 grudnia 2017 rok, godzina 10:00

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiającego.

5. W przypadku  złożenia  oferty  złożona  po  terminie,  o  którym  mowa  wyżej,  zamawiający  niezwłocznie
zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.

ROZDZIAŁ XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali nr C.0.10 w dniu 11 grudnia 2017 r. roku, o godz.

10:30.
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2. Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:
1.1.a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. 
1.1.b) podczas  otwarcia  ofert  zamawiający podaje  nazwę (firmy)  oraz  adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, terminu gwarancji  
i rękojmi, warunków płatności zawartych w ofertach.

3. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  wskazanej  
w Rozdziale I SIWZ informacje dotyczące:

1.1.a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
1.1.b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
1.1.c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.
4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
5. Koperty (paczki)  oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte  przed otwarciem kopert  (paczek)

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zmiany zostaną dołączone do oferty.

ROZDZIAŁ XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ wraz z załącznikami oraz obejmować

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w tym obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).

2. Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć stawkę należnego podatku VAT.
3. Zaoferowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy. Zaoferowana

cena musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu
zamówienia  przy  zastosowaniu  obowiązujących  norm,  z  uwzględnieniem  ewentualnego  ryzyka
wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

4. Podana  cena  oferty  będzie  niezmienna  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy,  nie  będzie  podlegać
jakimkolwiek zmianom, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych we wzorze umowy (Załącznik do SIWZ).

5. Cena  oferty  powinna  obejmować  -  za  wyjątkiem  takiego  zakresu,  o  jakim  Umowa  stanowi  inaczej  -
uzyskanie niezbędnych, decyzji administracyjnych, koszt wykorzystania niezbędnego sprzętu budowlanego,
urządzeń  czy  narzędzi,  transport  osób,  sprzętu,  urządzeń,  narzędzi,  materiałów,  wyposażenie  zaplecza,
robociznę,  nadzór,  testowanie,  kontrolę  jakości,  materiały,  montaż,  konserwację,  obsługę  geodezyjną,
zajęcie  pasa  drogowego,  uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień,  gwarancję  i  rękojmię  za  wady,
zagospodarowanie  odpadów,  ubezpieczenie,  zysk,  podatki  i  cła  wraz  z  całym  ryzykiem  ogólnym,
zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w projekcie umowy.

6. W Formularzu Oferty należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku,  tj.  wartość netto,  wartość podatku VAT oraz  wartość brutto  za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia.

7. Sposób  zapłaty  i  rozliczenia  za  realizację  niniejszego  zamówienia,  określone  zostały  
we  wzorze  umowy  –  Załącznik  do  SIWZ.  Rozliczenia  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  będą
prowadzone w złotych polskich.

8. Zgodnie  z  art.  91  ust.  3a  ustawy  Pzp,  jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  
do  powstania  obowiązku  podatkowego  Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  
od towarów i  usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek  wpłacić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje
Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 
9.1. oczywiste omyłki pisarskie;
9.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

(za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się błąd popełniony przez wykonawcę
przy obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego);

9.3. inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  niepowodujące  istotnych  zmian  
w treści oferty.
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10. Zamawiający po poprawieniu omyłek, niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

11. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny,  którego nie można poprawić na podstawie ww. pkt.  9 spowoduje
odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ XVI WYCOFANIE LUB ZMIANY OFERTY
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie

ofertę.
2. Zmiany,  poprawki  lub  modyfikacje  złożonej  oferty  muszą  być  złożone  w  miejscu  i  według  zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy
dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem  „ZMIANA”.  W przypadku  złożenia  kilku  „ZMIAN”,  kopertę  (paczkę)
każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR….”.

3. Wycofanie  złożonej  oferty  następuje  poprzez  złożenie  pisemnego  oświadczenia  podpisanego  przez
Wykonawcę.  W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty,  do
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS lub odpis z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej i jeśli to konieczne – pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w
miejscu  i  według  zasad  obowiązujących  przy  składaniu  ofert.  Odpowiednio  opisaną  kopertę  (paczkę)
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

ROZDZIAŁ XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2. W  odniesieniu  do  Wykonawców,  którzy  spełnili  postawione  warunki  komisja  dokona  oceny  ofert  na

podstawie następujących kryteriów:
2.1. Cena (brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - K1 - waga 50%

Zamawiający  przy  obliczaniu  tego  kryterium  będzie  brał  pod  uwagę  cenę  brutto  za  wykonanie
przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 50 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do
badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

                                           najniższa cena oferty 
K1 =  ------------------------------  x 50 pkt. 

                                           cena badanej oferty

2.2. Oferowane gwarantowane zużycie energii cieplnej w kompleksie POSUM – K2 – waga 35%
Gwarantowane docelowe zużycie energii cieplnej na CO CT CWU wyrażone w GJ (wartość z licznika
głównego dostawcy ciepła) dla budynków istniejących A,B,C oraz nowych D,E nie może być większa
niż 6274 GJ/rok. Punktacja ofert  w kryterium „gwarantowane zużycie energii cieplnej w kompleksie
POSUM” będzie odbywać się wg wzoru:

           ECn  
K2 =  -------  x 35 pkt. 
           ECo

gdzie:
ECn – najniższe oferowane gwarantowane zużycie energii  cieplnej  w kompleksie POSUM spośród
złożonych ofert;
ECo - oferowane gwarantowane zużycie energii cieplnej w kompleksie POSUM wg oferty badanej.

2.3. Oferowany termin wykonania stanu surowego otwartego budynku „D” i budynku „E”
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę zaoferowany przez wykonawcę
termin  na  wykonanie  budynków w stanie  zamkniętym otwartym.  Oferta  z  najkrótszym  terminem
otrzyma  10  pkt  i  zostanie  przyjęta  jako  podstawa  do  badania  pozostałych  ofert.  Punktacja  za
zaoferowanie terminy odbędzie się wg wzoru:
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               Najkrótszy zaoferowany termin 
K3 =  -------------------------------------------  x 10 pkt. 
                      Termin badanej oferty
Zamawiający wymaga wykonania obu budynków w stanie surowym zamkniętym w terminie do 40
tygodni licząc od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. W przypadku zaoferowania
terminu dłuższego  oferta zostanie odrzucona ze względu na niezgodność z zapisami SIWZ

2.4. Oferowany okres gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane – K4 - waga 5%
Oferta  z  najdłuższym  okresem  gwarancji  jakości  za  wykonanie  roboty  budowlane  otrzyma
maksymalną ilość punktów (5 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty
obliczone według wzoru:

                                                      okres gwarancji jakości oferty badanej 
K4 =           ------------------------------------------------------      x 5 pkt. 

                                            najdłuższy oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi

a) Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy od
daty  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego.  Przedstawienie  okresu  krótszego  spowoduje
odrzucenie oferty.

b) Przy  zaoferowaniu  okresu  gwarancji  dłuższego  niż  72  miesiące Zamawiający  –  na  potrzeby
związane z oceną i badaniem ofert – przyjmie wartość 72 miesięcy.

c) Oferowany okres  gwarancji  jakości  należy podać  w pełnych miesiącach.  Zaoferowany okres
gwarancji w niepełnych miesiącach do potrzeb ważenia zostanie zaokrąglony w dół do wartości
całkowitej.

d) Niepodanie żadnej wartości  dla okresu gwarancji  jakości  albo zaoferowanie okresu gwarancji
jakości: krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą  uznana zostanie  oferta  z  najwyższą  sumą punktów z  dwóch kryteriów (K).  Suma
punktów będzie liczona w następujący sposób:

K = K1 + K2 + K3+K4
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów, na które sumuje się: 
-  60 pkt z kryterium: Cena;
-  35 pkt z kryterium: Oferowane gwarantowane zużycie energii cieplnej w kompleksie POSUM;
- 10 pkt z kryterium: Oferowany termin wykonania stanu surowego otwartego budynku „D” i budynku
„E”
-  5 pkt. z kryterium: Okres gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane.

4. W przypadku konieczności zaokrąglenia punktacji - ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku wg obowiązujących zasad matematycznych.

5. W  przypadku  gdy  nie  można  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ze  względu  na  to,  
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród  tych  ofert  wybiera  ofertę  z  niższą  ceną,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie
Zamawiający wezwie  wykonawców,  którzy złożyli  te  oferty,  do złożenia  w terminie  określonym przez
Zamawiającego ofert  dodatkowych.  Wykonawcy składając  oferty dodatkowe nie  mogą  zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.

ROZDZIAŁ  XVIII  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z  Wykonawcą,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę,  zostanie  podpisana  umowa,  której  wzór  stanowi

Załącznik  nr 9 do SIWZ.  Zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
Zamawiający zawiera, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, umowę w sprawie zamówienia publicznego, w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli
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zostało przesłane w inny sposób.  Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach
postępowania.  Termin  ten  może  ulec  zmianie  w  przypadku  złożenia  przez  któregoś  z  wykonawców
odwołania.  O  nowym  terminie  zawarcia  umowy wykonawca  zostanie  poinformowany  po  ostatecznym
rozstrzygnięciu odwołania.

2. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminów,
określonych w art. 94 ust 1 pkt 1), w sytuacjach opisanych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp

3. Wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy:
1.1.a) dane niezbędne do wpisania w preambule umowy, pełnomocnictwo w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej notarialnie do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści
oferty;

1.1.b) kopie  uprawnień  budowlanych  wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem  z  właściwej  izby
samorządu  zawodowego  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia,
potwierdzających spełnianie wymagań określonych w Rozdziale VI SIWZ;

1.1.c) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie, wykonawcy składający ofertę  wspólną  będą  mieli  obowiązek  przedstawić  zamawiającemu
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1.1.a) zobowiązanie  do  realizacji  wspólnego  przedsięwzięcia  gospodarczego  obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;

1.1.b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
1.1.c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi;
1.1.d) Zasady dot.  rozliczenia wynagrodzenia z tytułu realizacji  przedmiotu zamówienia (jeśli

rozliczenia ma nastąpić z poszczególnymi partnerami konsorcjum, nie zaś z Liderem).
5. Brak wywiązania  się  Wykonawcy z  obowiązków, o których  mowa w ww. pkt.  3  i  4,  oznaczać  będzie

uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, co z kolei skutkować będzie zastosowaniem art. 94 ust. 3
ustawy Prawo Zamówień Publicznych: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

ROZDZIAŁ XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający  żądać  będzie  od  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,

wniesienia,  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy,  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w
wysokości 3 % ceny brutto wynikającej z oferty.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  wykonawcy w jednej  lub  w  kilku  następujących

formach: 
1.1.a) pieniądzu;
1.1.b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
1.1.c) gwarancjach bankowych;
1.1.d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.1.e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.  148 ust. 2

ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez zamawiającego.
6. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na  zaliczenie  kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia. 
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka

form,  o  których  mowa  w pkt  3.  Zmiana  formy zabezpieczenia  jest  dokonywana  z  zachowaniem jego
ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami  wynikającymi  z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
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9. W przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w  formie  gwarancji,  dokument  ten  powinien  być  wystawiony  na  wszystkich  współpartnerów
łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów. Poręczenie lub(i) gwarancja musi zawierać
klauzulę  o  nieodwołalności  oraz  zapewnić  bezwarunkową  wypłatę  przez  Gwaranta  (Poręczyciela)  na
pierwsze  pisemne  żądanie  Zamawiającego  kwoty  zabezpieczenia,  w  wysokości  wskazanej  w  żądaniu.
Zamawiający ma prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia. Treść wystawionej gwarancji
lub  poręczenia  nie  może  uzależniać  jej  realizacji  od  stwierdzenia  bezsporności  roszczenia  przez
Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i
wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu
powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji
lub poręczenia nie może być  uzależniona od oceny przez  Wystawcę gwarancji  lub poręczenia istnienia
ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi
się  na  cały  ten  okres,  a  zabezpieczenie  w  innej  formie  wnosi  się  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z
jednoczesnym  zobowiązaniem  się  wykonawcy  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.

13.  Przepis art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosuje się.
14. Z kwoty o której mowa w ww. ppkt. 1 niniejszego § Zamawiający:

1.1.a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane,

1.1.b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,  a  zwróci nie później  niż  
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15. W zakresie udzielenie zabezpieczenia stosuje się  przepis  art.  150 ust.  3 ustawy Pzp, zgodnie z  którym
Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane
roboty budowlane, jeśli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok. 

ROZDZIAŁ XX  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  OGÓLNE
WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH

1. Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy  – Załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach

o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
3. Procentowa wartość ostatniej części zamówienia należnego wykonawcy wynosi 10%.

ROZDZIAŁ  XXI  EWENTUALNE  ZMIANY  POSTANOWIEŃ  ZAWARTYCH  W  UMOWIE  W
STOSUNKU DO OFERTY

1. Zgodnie  z  art.  144  Ustawy  Pzp  Zamawiający  przewiduje  zmianę  zawartej  umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy – na zasadach określonych we wzorze umowy.

2. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych,
zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i
istoty umowy.

3. Zamawiający zastrzega  jednocześnie,  że  zmiany postanowień  umowy mogą być  wprowadzone  w razie
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich
wprowadzenie przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

4. W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę
wniosku zawierającego co najmniej:

1.1.a) opis propozycji zmiany,
1.1.b) uzasadnienie zmiany,
1.1.c) obliczenie  kosztów zmiany zgodnie  z  zasadami  określonymi  w umowie,  jeżeli  zmiana

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
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1.1.d) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy.
5. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej  umowy na  realizację  niniejszego zamówienia publicznego,

wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.
6. Podpisanie  aneksu  wydłużającego  termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia  możliwe  będzie  jedynie

wówczas,  gdy  Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  jego  podpisania  przedłoży  dokumenty  potwierdzające
przedłużenie ubezpieczeń i zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z
przedłużenia.

ROZDZIAŁ XXII ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE:
a) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
b) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
c) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
d) nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców;
e) nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp;
f) nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

ROZDZIAŁ  XXIII  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie -
Dział  VI  Środki  ochrony  prawnej  –  w  zakresie  postępowań  o  wartości  równej  lub  powyżej  kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:
1.1.a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp.;
1.1.b) odwołanie;
1.1.c) skarga do sądu.

4. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności  zamawiającego,  której  zarzuca się
niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  lub  w  postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się  z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,  jeżeli
przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.

8. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g
ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXIV
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 - formularz oferty;
Załącznik nr 2 - PFU dot. budynku D;
Załącznik nr 2a – PFU dot. budynku E;
Załącznik nr  3 - formularz JEDZ;
Załącznik nr 4 – oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt d) ustawy Pzp (na podstawie art. 26 ust. 2 d) ustawy Pzp)
Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

wiedzy i doświadczenia 
Załącznik  nr  6  -  wykaz  usług  w zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku  wiedzy i

doświadczenia
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Załącznik nr 7 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
Załącznik nr 8 - wzór  zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,
Załącznik nr 9 - wzór umowy 

28


