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Samodzielny Publiczny  
 Zespół Opieki Zdrowotnej   

W Głubczycach w Likwidacji 
48-100 Głubczyce     ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 6             

 
 

tel. (077) 48-01-170     fax. (077) 48-01-171 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
 
 

Przetargu nieograniczonego,  
którego warto ść przekracza wyra Ŝoną w złotych równowarto ść kwoty 

 14.000 euro 
a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

 
 

Miejsce wykonania:  
 

SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji 
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 

 
Sporz ądził: Jarosław Gospodarczyk 

Sprawdził: Wojciech Wachowiak – radca prawny 
Zatwierdził: Likwidator SP ZOZ w Głubczycach – Adam  Jakubowski  

 
Głubczyce dnia, 15 kwiecie ń 2010r. 
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Zamawiaj ący  

1.1 Zamawiającym jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji  

 NIP  748 – 14 – 15 – 846,  REGON  000311579. 

1.2 Siedziba Zamawiającego: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48 – 100 Głubczyce. 
 

 
Rozdział I  - Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych zwaną dalej w skrócie Ustaw ą - Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 
1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 
742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).  
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.), jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 
 

1. Trybem udzielenia zamówienia jest Przetarg nieog raniczony, w którym w odpowiedzi na 
publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mog ą składa ć wszyscy zainteresowani 
wykonawcy. /art. 39 Ustawy/, którzy pobior ą od Zamawiaj ącego SIWZ oraz spełni ą warunki 
w  niej okre ślone. 

2. SIWZ wraz z zał ącznikami stanowi  kompletny dokument, który obowi ązuje  Wykonawc ę i 
Zamawiaj ącego w toku całego post ępowania z zastrze Ŝeniem  art. 38 Ustawy 
• Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji   istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, 
Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz 
wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

• Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

• W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 

• Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a jeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania 
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz na stronie internetowej; 

3. Zamawiaj ący wymaga aby wszelkie pisma zwi ązane z przetargiem były kierowane wył ącznie 
na  adres Zamawiaj ącego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gł ubczycach w Likwidacji 
ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 26             48-100  Głubczyce 

z dopiskiem  na kopercie        -   PN/8/IV/2010 
Post ępowanie  w trybie przetargu nieograniczonego  zostaje wszcz ęte poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie ń Publicznych, w miejscu publicznie dost ępnym w 
siedzibie oraz na stronie internetowej  Zamawiaj ącego       www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl     z 
zastrze Ŝeniem art. 40 ust. 6 pkt 1,2,3 . 
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Rozdział II -  Opis  przedmiotu zamówienia.  
 
 
I. Przedmiotem zamówienia jest: 

45.21.13.10-5 – roboty budowlane w zakresie łazienek, 45.11.12.20 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45.43.12.00 - Kładzenie glazury, 45.44.21.00 - Roboty malarskie, 45.43.22.10 - Wykładanie ścian 
45.31.12.00 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych, 45.11.11.00 - Roboty w zakresie burzenia 
45.26.25.00 - Roboty murarskie, 45.41.00.00 - Tynkowanie, 45.42.11.46 - Instalowanie sufitów podwieszanych 
45.26.23.50 - Betonowanie bez zbrojenia, 45.42.11.34 - Instalowanie drzwi drewnianych 
45.33.20.00 - Kładzenie upustów hydraulicznych, 45.43.21.11-5 – ułoŜenie wykładzin 
 
II. Szczegółowy  zakres  i  opis  robót  okre ślają:  

 
Załącznik nr 4: 

A) Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót dla łazienek.  
B) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wykładzin 

 
 

Załącznik nr 5: 
A) Przedmiar  robót budowlanych dla łazienek  
B) Przedmiar robót dla wykładzin 

 
Załącznik nr 6: 

Rysunki-szkice łazienek 
 

Załącznik nr 7: 
Karta techniczna wykładzin 

 
III . Wymagania  jako ściowe .  
 
      Wszystkie  materiały, urządzenia   i  armatura    uŜyte  do  wykonania  zamówienia  muszą     posiadać  
dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie oraz  być  pierwszego  gatunku. Instrukcje  obsługi 
przekazane Zamawiającemu  powinny  być  w  języku  polskim.  
 
Dokumentami  dopuszczającymi  do  stosowania  w  budownictwie  są :  

� Certyfikat  zgodności  z  Polską ( Europejską ) Normą ,  
� Deklaracja zgodności  z  Polską ( Europejską )  Aprobatą  Techniczną .  
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w ww. pkt. i które spełniają wymogi SST. 
- drzwi łazienkowe Porta Enduro z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej  
- płytki ścienne i podłogowe w cenie nie niŜszej niŜ z kolekcji Toskania o wym. 30cmx60cm (ścienne).  
- wykładzina Tarkett IQ Granit lub równowaŜną 
 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą zostać uŜyte do wykonania robót. 

      Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłoŜyć Zamawiającemu potwierdzone dokumenty  dopuszczające  
wyrób  do  stosowania  w  budownictwie   przed  wbudowaniem  wyrobu. DemontaŜ  wbudowanych  
wyrobów  nie  posiadających  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie   dokonany  będzie  na  
koszt  Wykonawcy .  
 
 
IV . Wymagania  technologiczne   i  realizacyjne . 

 
1. Kolejność wykonywanie prac budowlano-montaŜowych naleŜy uzgadniać kaŜdorazowo z 

Zamawiającym.  
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2. W  całym  cyklu  realizacyjnym  naleŜy  zapewnić  ciągłość  funkcjonowania szpitala i 
pomieszczeń administracyjnych.  

3. Stanowiska  pracy  naleŜy  zorganizować  w  sposób  nie  zagraŜający  otoczeniu, a  w  
szczególności    personelowi  i pacjentom Zespołu.  

4. Przy prowadzeniu wyburzeń  przekuć, gładzi itp. w razie potrzeby  stosowa ć kurtyny lub 
odci ągi  ograniczające zapylenie. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieŜąco  usuwać  poza  
budynek materiały  z  demontaŜu   oraz  wyburzeń, a  ponadto  utrzymywać  w  otoczeniu  
stanowiska  pracy  naleŜyty  porządek. Podłogi  w  miejscach  prowadzenia  robót  naleŜy 
zabezpieczać  osłonami  ułoŜonymi  na  posadzce (papier, płyty  pilśniowe , inne  podobne  
materiały)  oraz   sprzątać min. 2-3  razy  dziennie. Przy prowadzonych robotach budowlanych 
naleŜy utrzymywa ć reŜim sanitarno-higieniczny.  

5. Zamawiający  zapewnia  pobór  prądu  i  wody   oraz  wskaŜe  miejsce  na  zaplecze  budowy. 
Wykonawca w tym celu zamontuje podliczniki do rozliczeń z Zamawiającym – zwrot kosztów 
poboru energii i wody.  

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu   potwierdzone  kopie dokumentów 
przekazania  odpadów  powstałych  przy realizacji  robót  upowaŜnionemu  odbiorcy. Odpady 
naleŜy usuwać na bieŜąco z obiektu i terenu Zamawiającego. W szczególności odpady 
wielkogabarytowe i ziemne, powinny być kaŜdorazowo, na bieŜąco usuwane. Wykonawca musi 
prowadzić na bieŜąco ewidencję odpadów, która musi być udostępniana do wglądu 
Zamawiającego w kaŜdym czasie. 

 
 
V.  a) Termin  rozpocz ęcia realizacji  umowy – do 14 dni od daty podpisani a umowy; 

b) Termin zako ńczenia realizacji  umowy – do 2 miesi ęcy od dnia rozpocz ęcia robót. 
 
 
VI. Pozostałe wymagania. 

1. Rozliczenia pomiędzy  Wykonawcą,  a  Zamawiającym będą dokonywane w  walucie  
Zamawiającego  -   PLN  

2. Termin płatności: przelew – do 30 dni  od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT przez 
Zamawiającego; Dopuszcza się składanie faktur częściowych do wysokości 80 % wynagrodzenia 
umownego, za wykonany i odebrany protokolarnie zakres prac. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si ę wynagrodzenie ryczałtowe. 
4. Gwarancja na wykonane roboty – min. 36 miesi ęcy.  
5. Termin usunięcia wad i usterek – max. 14 dni  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

6. Oferta ma zosta ć sporz ądzona wg formularza ofertowego (zał ącznik nr 1) oraz ma zawiera ć 
kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 5.  

7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowa Ŝnych . Za równowaŜną zostanie 
uznana oferta, w której wykazane zostaną materiały o parametrach technicznych nie gorszych niŜ 
podane przez zamawiającego i spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia. 
Tzn. Oferta równowaŜna to oferta, w której wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia z zastosowaniem maszyn, urządzeń lub surowców innych niŜ wskazane przez 
zamawiającego w formie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ale mających takie 
same walory techniczne, technologiczne,  funkcjonalne lub uŜytkowe. Istotne jest to, aby 
urządzenie, maszyna lub materiał posiadało minimum te same parametry uŜytkowe, i techniczne, 
co maszyna lub urządzenie określone przez zamawiającego, moŜe dodatkowo posiadać inne 
„lepsze” cechy. 
 

Uwaga: Zgodnie z art. 30. ust. 5  „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne 
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.” Co oznacza, 
iŜ do oferty naleŜy załączyć dokumenty  poświadczaj ące o równowa Ŝności  zastosowanych 
materiałów, urządzeń itp. jeŜeli takowe materiały/urządzenia równowaŜne zastosowano. 
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8. Wykonawca będzie kaŜdorazowo uzgadniał  z Zamawiającym kolorystykę, teksturę i 
inne cechy estetyczne elementów wykończeniowych; KaŜdy element wykończeniowy, 
estetyczny wymaga akceptacji Zamawiającego  

Rozdział III – Warunki udziału w post ępowaniu  
1. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
 
1.  O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie warunków  
zgodnie z  art. 22  ust. 1 pkt. 1-4 udziału w postępowaniu tj.: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 
tj.: tj. Wykonawcy posiadający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia (roboty budowlane),  
 a na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy złoŜą oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 2.1., 

2.2,  
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

tj.: Wykonawcy, którzy wykaŜą się naleŜytym wykonaniem min. jednej roboty budowlanej obejmującej 
zakres: remontu węzłów sanitarnych o łącznej wartości brutto minimum 150 tyś PLN (sto pięćdziesiąt 
tysięcy zł i wykonaniem minimum jeden roboty budowlanej obejmującej remont podłóg o łącznej 
wartości minimum 50 tyś PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych),, oraz dysponują lub będą dysponować  
-  minimum 1 osob ą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy  w 
branŜy konstrukcyjnej;  
Ww osoby winny  przynaleŜeć do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa  

a na potwierdzenie tego warunku złoŜą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 2.1, 2.3., a takŜe  2,5 
lub 2,5 i 2,5.a) oraz 2.6,   

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
Tj. Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni  od odpowiedzialności cywilnej w przedmiocie prowadzonej 

działalności gospodarczej  
a na potwierdzenie tego warunku złoŜą oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 2.1, 2.4.,    
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Tj. wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 Ustawy: 
a na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy złoŜą oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 2.1.,  

2.8,  2,9., 2.10  
 

 
2. Wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w post ępowaniu  

2.1 Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /załącznik nr 3/; 
2.2. Aktualny odpis z wła ściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
2.3. wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów  
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie;  
2.4 polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności łącznie z dowodem 
opłacenia składki. 
2.5. wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
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i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności; 
2.5 a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2. 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie 
dysponował; 
2.6 dokumentów  stwierdzających, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
(tj. odpowiednie uprawnienia budowlane, zaświadczenia o przynaleŜności do właściwej Izby 
InŜynierów Budownictwa) 
2.7. aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
2.8. aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
2.9. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego  oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert;  
2.10. Karty techniczne proponowanych materiałów.  

2a. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o 
których mowa wyŜej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 ze zm.). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia  w oparciu o 
wymagane w Rozdziale III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez wykonawcę chociaŜby jednego 
warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.  

Uwaga: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, lub 
którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, zawierające błędy lub którzy 
złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo termin składania ofert. 

Ofert ę Wykonawcy wykluczonego uznaje si ę za odrzucon ą. 

Rozdział IV  -  Oferta  
1. A. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę wg. FORMULARZA OFERTOWEGO - załącznik nr 1.  

1.  B. Jedną wspólną ofertę (wg. FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1) mogą złoŜyć 
wykonawcy wyst ępuj ący wspólnie  np. konsorcjum; Oferta ta winna spełniać następujące 
wymagania: Wykonawcy przedłoŜą wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich przez 
pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (umowa przewidująca sposób ich 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania kaŜdemu z nich, stosunki prawne z 
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osobami trzecimi, odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu niewykonania bądź nienaleŜytego 
wykonania umowy, gwarancji, rękojmi na zasadach odpowiedzialności solidarnej oraz, w której 
wyznaczą upowaŜnionego reprezentanta), wymagania postawione przez zamawiającego 
wykonawcy dotyczą odpowiednio, kaŜdego z wykonawców składających wspólną ofertę, np. 
potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców  w sumie musi spełniać 
wymagane warunki, natomiast warunki podmiotowe musi spełniać kaŜdy z wykonawców osobno; 
oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie obowiązywała wszystkich oferentów 
występujących wspólnie, wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie  ubiegający się  o zamówienie, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. Oferta  oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osob ę/osoby  
upowa Ŝnion ą/-e do reprezentowania  wykonawcy. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej  /art. 82 Ustawy/. Zamawiający nie 
dopuszcza  składania oferty w formie elektronicznej. 

4. Treść oferty musi odpowiada ć treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ofertę naleŜy 
sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do 
SIWZ. 

5. W przypadku, gdy  Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta  
winna być potwierdzona za zgodno ść z oryginałem  przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Dla uzyskania waŜności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty   
          forma oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii. 

7. Poświadczenie  musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę (y) upowaŜnione do  jego  
reprezentacji. Forma – imienna pieczątka , data i napis  „ za zgodność z oryginałem” 

8. Wszystkie dokumenty winny stwierdzać stan obecny,  a powinno to wynikać z  oryginału oraz  
przepisów odrębnych obowiązujących  w zakresie aktualizacji dokumentów.         

9. W  przypadku nieczytelnej kserokopii, zamawiający wezwie oferenta do okazania oryginału  
dokumentu  dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią. 

10. Oferta musi być przygotowana w języku polskim , pisemnie  / art. 9 ust.2  Ustawy/ przy uŜyciu 
nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, 

11. Oferta – (zszyta lub spięta)  winna rozpoczynać się od strony  określającej przedmiot postępowania, 

12. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa  do reprezentowania firmy – pełnomocnictwo musi być 
dołączone do oferty; załączone pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub poświadczone 
notarialnie.   

13. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom . Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części 
zamówienia w zakresie: stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót dacharskich.  

14. KaŜda poprawka  w ofercie musi być parafowana  przez osobę upowaŜnioną do podpisywania ofert. 
15. KaŜdy oferent złoŜy tylko jedn ą ofert ę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 

ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złoŜonych przez danego oferenta. 

16. Niespełnienie warunków formalnych oferty, zgodnie z art. 89 Ustawy spowoduje odrzucenie oferty 
17. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu , art. 44 Ustawy      /zał. Nr 3/ 
18. Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem  „zastrze Ŝone ”,  Ŝe nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone  w odrębnym rozdziale oferty;  

19. Koszty  opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obci ąŜają wyłącznie 
Wykonawc ę. 

20. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  muszą 
być poświadczone przez wykonawc ę. 

 
II. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY art. 84. ust.1 

1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty pod 
warunkiem, Ŝe będą one złoŜone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty 
muszą być złoŜone na takich samych zasadach jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, 
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odpowiednio oznakowanej z dopiskiem: „ ZMIANA”. śadna oferta nie moŜe być modyfikowana lub 
wycofana po upływie terminu składania ofert.  
 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do 
oferty.  
 
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złoŜenie 
pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „ 
WYCOFANIE”, do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest 
uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złoŜonej oferty. Oferta 
wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie 
upowaŜniona do odbioru osobistego oferty wycofanej. 
 

III. FORMA SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami naleŜy przesłać lub złoŜyć osobiście w zaklejonej, nienaruszonej 
kopercie /opakowaniu/ oznakowanej w następujący sposób: 
 

przetarg nieograniczony – 
PN/9/IV/2010 – łazienki i wykładziny  – nie otwiera ć przed …/…/……  

 
Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot 
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie!  
 
 

Rozdział V  - Składanie   ofert  
1. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert  art . 41.pkt 10 
 
    Ofertę naleŜy złoŜyć w  siedzibie Zamawiającego  

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gł ubczycach w Likwidacji 
ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 26             48-100  Głubczyce  

Za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, w Sekretariacie  SPZOZ (czynny od godz. 7.25 do 15.00)  

W terminie do dnia 30.04.2010r.  do godziny  11 00
   

z zastrze Ŝeniem  rozdziału I ust. 2 SIWZ  

pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 
 
JeŜeli oferta zostanie złoŜona w inny niŜ wyŜej opisany sposób (patrz: FORMA SKŁADANIA OFERT 
rozdz. IV pkt III), Zamawiaj ący nie bierze odpowiedzialno ści  za przedwczesne lub przypadkowe 
otwarcie oferty.  
 
Wykonawcy swoje oferty mogą takŜe przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, Ŝe wpłyn ą 
one do Sekretariatu SPZOZ w Głubczycach w Likwidacj i w godzinach jego pracy do upływu terminu 
przewidzianego na zło Ŝenia ofert.  W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek 
organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym 
czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostan ą niezwłocznie zwrócone 
bez otwierania .  
 
Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy . Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu.  
 
Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma potwierdzenie złoŜenia oferty z datą i godziną wpływu do sekretariatu. 
 
TakŜe próbki (jeŜeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, 
których Zamawiający Ŝąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeŜeli nie zostały dołączone do oferty) a 
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takŜe wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złoŜonej oferty muszą zostać złoŜone przez Wykonawcę 
zgodnie z zasadami złoŜenia oferty.  
 
2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert 

    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.04.2010  o godzinie  12.00. 
3. Informacje o trybie otwarcia  art. 86 ust. 2 Ust awy 
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym Ŝe dzień, w 
którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
      Podczas otwarcia zostan ą podane  informacje  zgodnie  z art.86 ust. 4 Ustaw y. 
4. Termin zwi ązania ofert ą 
     1.  Wykonawca jest związany ofertą  przez okres 30 dni    art. 85. ust.1 pkt 1 Ustawy 
     2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, 
z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni . Odmowa wyraŜenia zgody, nie powoduje utraty wadium. PrzedłuŜenie okresu 
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, 
jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. (art. 85. 
ust.1 pkt 2-4 Ustawy) 

 Rozdział VI    -     ocena i badanie ofert  
 
1. Wybór oferty (art. 91  Ustawy) 
 
    1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  2. JeŜeli nie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niŜszą ceną. 

  3. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, 
nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o 
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. - Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 
mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

 
Uwaga: (art. 91.3a Ustawy) JeŜeli złoŜono 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. 
 

2. Zasady wyboru oferty i udzielania zamówienia 

     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, 

• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 

• została uznana za najkorzystniejszą  w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 
3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy przez cenę naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 ze zmn.). Zgodnie z ustawą o cenach przez 
cenę naleŜy rozumieć wartość wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych, którą Kupujący jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeŜeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŜ towaru (usługi) podlega 
obciąŜeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  
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2.W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 
zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.  
 
3.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 87 Ustawy.  

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz  inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Zamawiający poprawi w ofercie: 
 1) oczywiste omyłki rachunkowe, 
 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
4. W formularzu zgodnym, co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ, naleŜy podać cenę.  Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent oblicza cenę oferty (jeŜeli występuje formularz 
asortymentowo-cenowy) dodając wartości netto poszczególnych pozycji zamówienia, a  następnie od 
tej sumy moŜe odjąć wszelkie zniŜki i dodaje wartość podatku VAT. 
 
5. Cena ta będzie brana do obliczenia ceny najkorzystniejszej oferty. 

 
6. Przy obliczaniu wartości brutto naleŜy stosować zasadę obliczania wartości  sprzedaŜy brutto  . 
zgodnie ze wzorem: Cena jedn. x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto. 
 
7. W przypadku robót budowlanych – cenę oferty naleŜy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej przy 
zachowaniu następujących załoŜeń:  
a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót 

określonymi w przedmiarze robót wyszczególnionym w załączniku do siwz (Zamawiający dopuszcza 
dokładność obmiaru robót do 0,1 danej jednostki) 

b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
przedmiaru robót jak równieŜ następujące koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza 
budowy, obsługi geodezyjnej (jeŜeli będzie wymagana), koszty związane z odbiorami wykonanych 
robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z zakresu robót i 
umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej siwz.  

c) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonej ceny jednostkowej, jak równieŜ do 
ogólnej ceny oferty 

d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod 
warunkiem, Ŝe zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie 
mniejszy niŜ wynikający w przedstawionych przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych; 

 

4. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa  Wykon awca. 

 

5. Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie, spos ób oceny  

 
Zamawiający wyznaczył,  następujące kryteria oceny  i ich znaczenie: 
 
lp. opis kryteriów oceny znaczenie w % 
1 cena    100     % 
Razem 100 % 
 

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z jednym kryterium:: 
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Cena        .  – waga 100%; 
 

Maksymalną liczbę punktów (100,00) w kryterium cena otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą 
cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z 
poniŜszym wzorem: 

 
W stosunku do kryterium „cena” stosowana będzie ocena według wzoru: 
 
najniŜsza cena ofertowa 
------------------------------------ x waga x 100 = ocena kryterium „cena” 
cena w badanej ofercie 

 
Ocena „łączna” oferty będzie toŜsama z oceną wg. kryterium „cena”.  

 

Sposób oceny ofert. 

Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art.86 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych);  

 

Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa, oferty będą oceniane w dwóch etapach: 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA), 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów. 

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez oferenta zostaną zaokrąglone do 
dwóch miejsc po przecinku. 

 
JeŜeli nie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej 
samej cenie zamawiający wezwie wykonawców którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym 
przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
8. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warun ków przez Wykonawców 
    1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i  SIWZ,   
        a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez komisję    
przetargową podczas niejawnego posiedzenia.  
    2.  W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących  
         treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
         negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z 
wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych i 
innych polegających na niezgodności oferty z siwz. 
         
9. Zamawiaj ący wezwie wykonawców, którzy w okre ślonym terminie nie zło Ŝyli wymaganych przez 
zamawiaj ącego o świadcze ń lub dokumentów potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w 
post ępowaniu lub wymaga ń dotycz ących przedmiotu zamówienia lub którzy nie zło Ŝyli 
pełnomocnictw, albo którzy zło Ŝyli wymagane przez zamawiaj ącego o świadczenia i dokumenty, 
zawieraj ące błędy lub którzy zło Ŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich zło Ŝenia w wyznaczonym 
terminie, chyba Ŝe mimo ich zło Ŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konie czne byłoby 
uniewa Ŝnienie post ępowania.  
 
10. Ogłoszenie wyników post ępowania  (art. 92  Ustawy) 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofert y zamawiaj ący zawiadamia 
wykonawców, którzy zło Ŝyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj ąc nazw ę (firm ę), siedzib ę i adres wykonawcy, 
którego ofert ę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru; a tak Ŝe nazwy (firmy), siedziby i 
adresy wykonawców, którzy zło Ŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania  
złoŜonych ofert zawieraj ącym punktacj ę przyznan ą ofertom w ka Ŝdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktacj ę, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, p odając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 
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3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post ępowania o udzielenie zamówienia, 
podaj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne - je Ŝeli post ępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszen ia albo zapytania o cen ę. 
4) terminie, okre ślonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego up ływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego mo Ŝe być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1, równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 

  
 Rozdział VII   Osoby uprawnione  do porozumiewania  się z wykonawcami  

 

1. Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do   
    bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami 
• mgr Jarosław Gospodarczyk – tel. 608-058-330 
• Krzysztof Tichanow, tel. 077/4801171  

2. Zamawiający ma obowiązek udzielania odpowiedzi na pisemne pytania z zastrzeŜeniem 
postanowień Rozdziału I ust. 2  SIWZ. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uwaŜa 
się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłoczne potwierdzona pisemnie. 

 

Rozdział  VIII  Wadium , zabezpieczenie  
I. WADIUM 
 
1. Od Wykonawcy zamierzającego złoŜyć ofertę, wymagane jest wniesienie wadium .  
 
Zamawiający określa wadium na kwotę 3.000,- PLN.  
(Słownie: trzy tysięce złotych) 
 
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego do składania o fert .  
 
3.Forma wniesienia  wadium  (art. 45  Ustawy) 
Zamawiający dopuszcza wniesienie  wadium  w  nast ępujących formach :  

1) pieniądzu na konto: 48 1090 2183 0000 0001 0422 9527  (liczy się data wpływu na w/w 
konto). Do potwierdzenia wpłacenia wadium naleŜy zamieścić kopię dokumentu w ofercie. 
 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
 3) gwarancjach bankowych; 
 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z późn. zm. 
 
4. JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopi ę 
wpłaty wadium  z potwierdzeniem dokonanego przelewu lub wpłaty. Na poleceniu przelewu naleŜy 
wpisać: „wadium do oferty PN/9/IV/2010  - łazienki i wykładziny”  W pozostałych przypadkach wymagane 
jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego w treści naleŜy wpisać 
„PN/9/IV/2010 – Łazienki i wykładziny ”, naleŜy dołączyć równieŜ kserokopię dokumentu potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem. 

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie (tj. przed 
upływem terminu składania ofert) decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy 
Zamawiającego wskazany powyŜej. 

 
II. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy – zamawiający nie wymaga wniesienia naleŜytego 
wykonania umowy. 
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IX   Środki ochrony prawnej  

 
1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługuj ących dostawcy lub wykonawcy w toku 
post ępowania w sprawie udzielenia zamówienia   -    
 
1)  Wykonawcom , a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługuj ą 
środki ochrony prawnej, okre ślone w dziale VI ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych. 
 
2) Środki  ochrony prawnej, przed upływem terminu do składania ofert, przysługują równieŜ organizacjom 
zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu; 

 

 
X  Umowa  

 
1. Wzór  umowy  stanowi załącznik  Nr 2 SIWZ   

2. MoŜliwe zmiany  postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonany będzie  wybór Wykonawcy, oraz określenie warunków takiej zmiany. (144. ust.  1 

Ustawy): np.  

- zamawiaj ący dopuszcza mo Ŝliwo ść zmiany osób  powołanych do wykonywania umowy 
(przedstawionych w ofercie w „Wykazie osób..”) i innych kluczowych specjalistów  na wniosek którejś ze 
stron w przypadku uzasadnionej konieczności wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach: śmierci, 
choroby lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z 
powierzonej im funkcji); lub jeŜeli zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z 
jakichkolwiek przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy np. rezygnacja osoby; Zmiany wynikające z ww. 
przyczyn mogą nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający moŜe Ŝądać od 
Wykonawcy zmiany osoby/-ób, jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków wynikających 
z umowy.   
W przypadku zmiany osoby, nowy specjalista/osoba musi spełniać wymagania określone dla danego 
specjalisty/-osoby; Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę/ specjalistę w terminie wyznaczonym we 
wniosku Zamawiającego;  

- ewentualna zmiana cen  moŜe nastąpić jedynie w przypadku  dokonanej przez właściwy organ 
państwowy zmiany  stawki  podatku VAT; Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć  w wysokości 
proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany ww czynnika 
cenotwórczego; 

- moŜe nast ąpić przedłu Ŝenie terminu wykonywania przedmiotu umowy  o czas wynikający ze 
spóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w 
dostarczonej dokumentacji (jeŜeli takie wystąpią) lub o czas opracowania dokumentacji zamiennej w 
jakim on będzie miał wpływ na dalszy przebieg robót, o czas wynikający z zawieszenia robót lub 
wystąpienia „siły wyŜszej”. MoŜe nastąpić przedłuŜenie terminu wykonywania przedmiotu umowy 
równieŜ w przypadku zmiany terminów dokonania ustalonych odbiorów, jakiegokolwiek opóźnienia, 
utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu; 
zawieszenia robót przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot, prowadzenia wykopalisk 
uniemoŜliwiających wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie jaki będzie on miał wpływ na wykonanie 
robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia;  
 

Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłuŜenia terminu wykonania umowy, jeŜeli oraz w zakresie, w 
jakim uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, 
włącznie z błędem dostarczenia jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy; 

 
 

Określenie warunków dokonywania ww zmian do umowy ; Strona wnosząca o zmiany inicjuje 
zmianę pisemnie podając: opis zmiany, uzasadnianie zmiany, czas wykonania zmiany (jeŜeli 
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wymaga); wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do 
umowy. 
 
Uwaga:  
- Wszystkie zmiany wymagają zgody stron w formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony 
aneksu. 
- Zgłoszenie pisemne zmian moŜe nastąpić nie później jak 30 dni przed planowanym zakończeniem 
realizacji umowy; 

 

 

XI             Inne informacje  
1.Zgodnie z art. 36  ust.1 pkt. 14 - informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

� osoba upowaŜniona (wg wypisu  z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do podpisania umowy wstawi się w siedzibie 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym 
toŜsamość;  
� zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych  naleŜy załączyć zgodę zgromadzenia 
wspólników spółki na zaciąganie zobowiązań przekraczających dwukrotność kapitału akcyjnego 
lub zakładowego / dotyczy Sp. z o.o. / 
� umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie wg. art. 23 ust.4 ustawy; 
� wykonawca przedstawi dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy (jeŜeli jest wymagane) 

 
 

XII. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.  
 

1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (zgodnie 
z art.36  ust.2 pkt 1 ustawy) 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił zadania 
na części. 

 
2. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeŜeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. (zgodnie z art.36 ust.2 pkt 2 ustawy); 
 

Zamawiający  nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej.    
 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7  

 
Nie przewiduje się. 

 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
               (zgodnie z art.36 ust.2 pkt 4 ustawy)    
 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. (zgodnie z art.36 ust.2 pkt 5 ustawy); 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w ustawie 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

 



PN/9/IV/2010 – Adaptacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo leczniczego na łazienki dla osób niepełnosprawnych 
oraz ułoŜenie wykładzin PCV antypoślizgowych 
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6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
(zgodnie z art.36 ust.2 pkt 6 ustawy); 

 
Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 

 
7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. (zgodnie z art.36 ust.2 pkt 7 ustawy); 

 
Nie dotyczy postępowania. 

 
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeśli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

(zgodnie z art.36 ust.2 pkt 8 ustawy); 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
 

XIII. INNE 
 

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
2. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną obiektu. 
3. Niniejszą dokumentację moŜna wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie 

naleŜy udostępniać jej osobom trzecim. 
4. Zamawiający zaleca Wykonawcom na bieŜąco śledzić stronę internetową 

www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl  
 
 
 

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych 
 

 
................................                                 .................................. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                                            Likwidator SP ZOZ w Głubczycach 

 


