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  Zatwierdzam, dnia 11.05.2022 r.  

Pełnomocnik Inwestora Zastępczego  

Dawid Studencki 

SPRAWA NR:  31/ZP/2022   

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku 

operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji” wraz z dostawą sprzętu – 

zadanie nr 91575 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, adres strony 

internetowej Szpitala:  https://5wszk.com.pl/, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964., godziny pracy: 7:30 do 15:05 od 

poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. Tel/fax +48 12-630-80-59; e-mail: zam@5wszk.com.pl 

1.2. Strona internetowa prowadzonego postępowania:  https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne  

1.3. Na wskazanej w pkt 1.2. stronie będą umieszczane również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

1.4. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:   /5wszkzp/SkrytkaESP  

1.5. ID postępowania z miniportalu: d6e4a480-9bb2-49ed-a6be-4d090290780f 

1.6. Strona internetowa do szyfrowania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e4a480-9bb2-49ed-a6be-

4d090290780f   

1.7. Postępowanie w imieniu Zamawiającego prowadzi Inwestor Zastępczy: ATIVA Jakub Kuratow, na podstawie wpisu w CEiDG, 

z głównym miejscem wykonywania działalności w Bełku (44-230) przy ul. Palowickiej 149C, NIP 6312338858, REGON 

277646486, Fax: + 48 32 335 12 44; tel. : + 48 513 168 685, e-mail: blok@ativa.com.pl, http://www.ativa.com.pl, w imieniu 

którego działają ustanowieniu przez Zamawiającego Pełnomocnicy tj.: Tatiana Kuratow i Dawid Studencki (uprawieni do 

jednoosobowego działania)  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 

poz. 1129 t.j. z późn. zm.), zwaną dalej „PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 PZP. 

Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 139 PZP.  

2.2. Wartość zamówienia przekracza kwot określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy PZP.  

2.3. Zamówienie nie jest częścią innego zamówienia. 

2.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

2.4.1. nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt. 10 SWZ. 

2.4.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 11 SWZ. 

2.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowania i przesłanek wykluczenia dokonywana będzie w formule „spełnia - nie 

spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 12 i 13 SWZ.  

 

 

 

https://5wszk.com.pl/
https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e4a480-9bb2-49ed-a6be-4d090290780f
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e4a480-9bb2-49ed-a6be-4d090290780f
http://www.ativa.com.pl/
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa 

budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i 

rehabilitacji” – zadanie nr 91575, na zasadach określonych w SWZ i w Załącznikach do SWZ. 

3.2. UWAGA!!! Zamawiający wskazuje, że Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiOR obejmuje w całości zakres zadania nr 

91575 „Budowa budynku szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziałów Szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-

laboratoryjnego i Rehabilitacji". Z powyższych opracowań wydzielone zostało odrębne zadanie, tj. Budowa wjazdu do kompleksu 

szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i 

transportu sanitarnego, numer zadania 91721, będące w trakcie wykonywania z planowanym terminem realizacji do 30.11.2022. 

3.3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 

3.3.1. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy przedstawić plan robót rozbiórkowych wraz z Instrukcją Bezpiecznego 

wykonywania robót i przedstawić do akceptacji Inwestora Zastępczego (dalej IŻ)  oraz do wiadomości Zamawiającego,  

3.3.2. Wykonawca przedstawi plan przeniesienia pomników i płaskorzeźb zgodnie z projektem. Powyższe należy wykonać w 

oparciu o opracowanie konserwatorskie załączone do w/w dokumentacji. Dodatkowo plan i miejsce przeniesienia 

należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków, 

3.3.3. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologa oraz zapewnić spełnienie warunków 

zawartych w pozwoleniu Konserwatorskim nr 786/20 z dnia 24.08.2020r. na prowadzenie badań archeologicznych 

(zawarto w Formalnościach). 

3.4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

(dokumentacja projektowa):  

3.5. Gwarancja i rękojmia: 

3.5.1. Wykonawca musi zaoferować, co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty 

i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia. 

Gwarancja stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty 

wszelkich przeglądów i serwisów gwarancyjnych niezbędnych do utrzymania gwarancji w pełnym zakresie wymaganym 

w SWZ i załącznikach. W okresie gwarancji wykonawca jest również zobowiązany do dostawy materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń i instalacji zrealizowanych w ramach przedmiotu 

zamówienia.    

3.5.2. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – równy zaoferowanemu okresowi gwarancji. 

3.6. UWAGA!!! Ze względu na konieczność prowadzenia prac budowlanych na terenie działającego Szpitala, organizacja 

robót musi być uzgodniona z IZ i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego, nie może nadmiernie utrudniać 

działalności Szpitala oraz ma zapewniać kontynuowanie niezmiennego zakresu świadczeń medycznych, 

w szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia tymczasowego dojazdu do wszystkich  

budynków  zlokalizowanych na terenie kompleksu.   

3.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją 

projektową oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem 

wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 

3.8. W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, 

pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie 

materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, 

które wskazano w projekcie i przedmiarach. Ponadto, ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia 
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wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, 

należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym 

3.9. Zgodnie z powyższym, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w 

dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie oraz SWZ oraz będą zgodne pod względem: 

3.9.1. Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),  

3.9.1.1. Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),                        

3.9.1.2. Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),  

3.9.1.3. Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne),  

3.9.1.4. Parametrów bezpieczeństwa użytkowania.  

3.10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji zamówienia jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez 

Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty 

wykazać te urządzenia, materiały i zestawić je w tzw. Tabeli równoważności porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, 

określonych w dokumentacji projektowej. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia 

maja takie same  lub lepsze parametry techniczne. Brak tabeli równoważności będzie świadczyć o tym, iż proponowane 

rozwiązania nie spełniają określonych wymagań w stopniu równoważnym, co będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną 

z SWZ, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry 

techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia materiały (wyroby) do użytkowania 

oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli 

w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający dopuszcza 

również rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia takie należy traktować, jako uzupełnione o wyrazy "lub 

równoważne". 

3.11. W projektach budowlanych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót w przedmiarach robót do przywołanych 

norm oraz technicznych systemów odniesienia dodaje się zdanie „dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym". 

3.12. Użyte w dokumentacji zamówienia zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia PZP. Nazwy materiałów 

i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i 

określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu 

rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. 

3.13. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co 

najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji zamówienia.  

3.14. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji techniczno-projektowej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. 

3.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz 

zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą: 

3.15.1. gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacji zamówienia 

3.15.2. być objęte gwarancją jakości przez okres minimum 5 lat. 

3.16. Karty gwarancyjne Dostawców wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane urządzenia oraz wyposażenie powinny 

zostać przedstawione Zamawiającemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty związane z 

dostawą i wymianą wszystkich odczynników i elementów podlegających wymianie w okresie gwarancji jakości. 
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3.17. Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: 

3.17.1. Spełnienia tych samych lub wyższych właściwości technicznych, 

3.17.2. Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty). 

3.18. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające 

pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację 

techniczno-ruchową. 

3.19. Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w dokumentacji zamówienia i projektach budowlanych i wykonawczych 

powinny być traktowane jako Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe 

Normy/Przepisy Techniczne w stopniu którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

3.20. Miejsce realizacji umowy: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3.21. Kody CPV: 

45000000-7 - Roboty budowlane  

45262500-6  - roboty murarskie 

45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 

45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

45421100-5 - roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 - Roboty tynkarskie 

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane 

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 

45443000-4 - Roboty w zakresie okładzin elewacyjnych 

31720000-9 - Urządzenia elektromechaniczne 

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie 

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna 

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały 

45111291-4 - Prace dotyczące zagospodarowania terenu 

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne 

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych. 

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

48151000-1 - Komputerowy system sterujący 

31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze 

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie 

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna  

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne  

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały  

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny  

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 

45233140-2 - roboty drogowe,  

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  

77211400-6 - Usługi wycinania drzew,  

77211500-8 - Sadzenie drzew 

45215140-0    Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

33192000-2    Meble medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

33100000-1    Urządzenia medyczne 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ 

LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, LUB MAKSYMALNĄ 

LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, 

ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ 

NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI: 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4.2. Zamawiający informuje, że brak podziału zamówienia na części wynika z faktu, iż jednoczesne prowadzenie inwestycji we 

wskazanym zakresie wymaga szczegółowej koordynacji prac przez jednego Wykonawcę. Wprowadzenie większej ilości 

Wykonawców, których praca musiałaby być koordynowana przez dodatkowego pracownika zamawiającego, co wiązałoby się 

z koniecznością reorganizacją pracy Zamawiającego i wykonawców na placu budowy i mogłoby negatywnie wpłynąć na 

terminowość realizacji prac.  

 

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB 

SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP: 

5.1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w następujących terminach:  23.05.2022 i 30.05.2022  roku godz. 10:00 

(zbiórka pod budynkiem Administracyjnym – budynek nr: 52 ). Zamiar udziału w wizji lokalnej należy wcześniej zgłosić 

Zamawiającemu w formie przewidzianej w niniejszej SWZ nie później niż na 2 dni przed upływem danego terminu wizji 

lokalnej (informacje dot. sposobu komunikacji z Zamawiającym wskazano niżej w SWZ). Uczestnictwo w wizji lokalnej, z uwagi 

na konieczność zapoznania się wykonawcy z zasadami funkcjonowania szpitala, który będzie działał w trakcie realizacji robót, 

oraz rozległością terenu na którym prowadzona będzie inwestycja jest obligatoryjne dla podmiotów zainteresowanych 
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złożeniem oferty. Brak potwierdzonego przez Zamawiającego uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) PZP.  

 

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP: 

6.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności związane z realizacją robót ogólnobudowlanych, 

za wyjątkiem kierowników budowy i robót oraz i osób nadzorujących realizację zamówienia, zatrudnione były przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

6.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

6.2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

6.2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

6.2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 

przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

6.3.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

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

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

6.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię i nazwisko. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

6.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

6.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6.3.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.  Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 6.1. SWZ czynności.  
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6.3.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6.4. Zamawiający nie przewiduje określania wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

PZP.  

 

7. OBOWIĄZEK OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, ZGODNIE Z ART. 

60 I ART. 121 PZP I NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PODWYKONAWSTWA: 

7.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań 

dotyczących: 

7.1.1. zamówień na roboty budowlane lub usługi; 

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

7.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw 

ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

7.3. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już 

znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

7.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przepis art. 122 PZP stosuje się odpowiednio. 

7.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

7.6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

8.1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do dnia 30.11.2026 r. W terminie tym należy wykonać wszystkie niezbędne 

roboty budowlane i dostawy, w tym dokonać wymaganych przeglądów technicznych oraz dokonać odbioru końcowego 

przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej. 

Potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – całego zakresu zamówienia,  o których mowa w SWZ. 

UWAGA! Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania protokołu zakończenia robót 

(zgodnie z regulacjami umowy).      

 

9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY:  

9.1. Wzór (akt) umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ. 
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9.2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 PZP, na następujących zasadach: 

9.2.1. Opcjonalny zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia w jego części Zakres opcjonalny. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać cenę 

za każdy z opisanych elementów opcjonalnego zakresu przedmiotu zamówienia. 

9.2.2. Zamawiający uprawniony jest do złożenia jednostronnego oświadczenia woli o skorzystania z opcji w całości lub 

wskazanej części, na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w sytuacji, w której po zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego uzyska środki niezbędne na sfinansowanie części lub całości opcjonalnego zakresu 

zamówienia. Powyższe nie oznacza jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowy, 

o wykonanie opcjonalnego zakresu zamówienia.  

9.2.3. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji we wskazanym zakresie Zamawiający może złożyć, jeden lub wiele razy (w 

zakresie niezrealizowanej wcześniej części opcjonalnego zakresu przedmiotu zamówienia), w terminie do 24 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy.  

9.2.4. Do opcjonalnego zakresu zamówienia zastosowanie będą miały odpowiednio postanowienia wzoru umowy 

stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ.  

9.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek, o których mowa w art. 442 PZP. 

 

10. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ ART. 109 UST. 1 PZP: 

10.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 

108 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) PZP.  

Ponadto do postępowania zastosowanie mają zapisy Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie; 

10.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP, lub art. 109 ust. 1 pkt 4)-10) 

PZP jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

10.3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

10.3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

10.3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 

wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

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

10.3.4.1. zreorganizował personel, 

10.3.4.2. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

10.3.4.3. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów, 

10.3.4.4. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów. 

10.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 10.3 SWZ są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności 

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
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10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 11.3 

SWZ, podmiot ten także nie może podlegać wykluczeniu z postępowania ze wskazanych w pkt 10.1. SWZ podstaw prawnych.   

 

11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

11.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

11.1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku; 

11.1.2. spełnia warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – 

Zamawiający nie określa warunku; 

11.1.3. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

11.1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (co najmniej prowadzenie robót 

budowlanych)  na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100); 

11.1.3.2.  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 45 000 000,00 PLN (czterdzieści pięć 

milionów złotych). 

11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

11.1.4.1. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: 

11.1.4.1.1. Koordynatorem Wykonawcy: 

 Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 

 Posiadającym doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika kontraktu przy realizacji minimum 3 

inwestycji budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 25 mln zł brutto, lub jednej  

inwestycji o wartości  minimum 75 mln zł brutto.  

11.1.4.1.2. Kierownikiem budowy: 

 Posiadającym aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 

 Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 

 Posiadającym, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy 

liczone jako okres czasu od dnia wydania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia 

wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania; Posiadającym 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji 

budowlanych przy zabytkach nieruchomych,  

 Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji  co najmniej 2 

inwestycji budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 30 mln zł brutto, lub jednej 

inwestycji o wartości  minimum 60 mln zł brutto.  

11.1.4.1.3. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

 Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których 

mowa w ustawie Prawo budowlane; 

 Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 
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 Posiadającym, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót 

w wymaganej przez Zamawiającego specjalności, liczone jako okres czasu od dnia wydania 

wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w 

ramach niniejszego postępowania; 

 Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 25 

mln zł brutto. 

11.1.4.1.4. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych: 

 posiadającym aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane; 

 Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej; 

 Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone jako okres czasu od dnia wydania 

uprawnień do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania; 

 Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji 

budowlanej o wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto. 

11.1.4.1.5. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych: 

 Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;   

 Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej; 

 Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone jako okres czasu od dnia wydania 

wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w 

ramach niniejszego postępowania; 

 Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o 

wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto. 

11.1.4.1.6. Kierownikiem robót drogowych: 

 Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w 

ustawie Prawo budowlane;    

 Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej; 

 Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone jako okres czasu od dnia wydania 

wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert 

w ramach niniejszego postępowania. 

11.1.4.1.7. Menagerem BIM, posiadającym 

 minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Menagera BIM (Building Information 
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Modeling), przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu 

budowlanego realizowanej z wykorzystaniem technologii Building Information Modeling, 

11.1.4.1.8. Specjalistą – technologiem medycznym, będącym koordynatorem dostaw sprzętu i wyposażenia 

szpitalnego oraz technologiem medycznym:  

 posiadającym doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa medycznego w ramach realizacji 

przynajmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego służby 

zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali 

i zakładów opieki medycznej), w tym obejmującego budowę lub przebudowę: min. 1 bloku operacyjnego 

zawierającego minimum 2 sale operacyjne (w tym min. 1 sale hybrydową), o łącznej wartości 

dostarczonego i zainstalowanego sprzętu nie mniejszej niż 5 mln zł.  

 

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, 

z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie. 

UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne uprawnieniom opisanym wyżej, wydane w innym 

państwie przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

11.1.4.2. wykaże się doświadczeniem w realizacji robót budowlanych, przez co zamawiający rozumie: 

Posiadanie doświadczenia w realizacji - w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 inwestycji polegającej na 

budowie/przebudowie/ modernizacji/rozbudowie obiektu służby zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), w ramach której powstały co 

najmniej 2 sale operacyjne, w tym jedna hybrydowa, o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej niż 100 000 000,00 zł 

(sto milionów złotych), która to inwestycja została w całości odebrana przez Inwestora (przez co rozumie się 

wystawienie świadectwa przejęcia lub protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu o podobnym 

charakterze).  

 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy 

podmiotowe środki dowodowe zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na 

złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy. 

W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy, Zamawiający 

dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy. 

 

11.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

11.2.1. Szczególny sposób spełniania przez takich Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa. 

11.2.2. Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

11.2.3. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. 

11.3. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego: 
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11.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

11.3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą 

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

realizacji których te zdolności są wymagane. 

11.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

11.3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt poprzedzającym, potwierdza, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 

w szczególności: 

11.3.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

11.3.4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby 

przy wykonywaniu zamówienia; 

11.3.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

11.3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub 

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

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 11.1 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

11.3.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego 

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

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

11.3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11.3.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

 

12. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ, W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE: 

DOKUMENTY OFERTOWE 

12.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

12.1.1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do 

złożenia oferty) – np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy 

dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.  

12.1.2. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ  
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12.1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy), wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 12.3.1 

SWZ od tego podmiotu, zawierającym informacje wskazane w pkt. 11.3.4 SWZ. 

12.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.  

12.1.5. JEDZ - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale 10 i 11 SWZ.: 

12.1.5.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.3.1. SWZ wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) 

według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego 

standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). 

12.1.5.2. Informacje dot. sposoby wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

12.1.5.3. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ znajduje się pod linkiem: https://espd.uzp.gov.pl/   

12.1.5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (JEDZ) składa każdy z 

Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

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

postępowaniu. 

12.1.5.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

12.1.5.6. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wypełnienie przez Wykonawców tylko ogólnego oświadczenia dotyczącego 

wszystkich kryteriów kwalifikacji, o którym mowa w Części IV sekcja α JEDZ, bez konieczności wypełniania 

dalszych pozostałych sekcji części IV formularza dotyczących kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) 

weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu 

zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie 

oceniona najwyżej. 

12.1.6. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 13 SWZ.  

12.2. Działając na podstawie art. 139 ust. 1 i 2 PZP, Zamawiający informuje iż dokona najpierw badania i oceny ofert, 

a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 

DOKUMENTY PODMIOTOWE  

12.3. W postępowaniu Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania: 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

12.3.1. dokumenty potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia – potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt 11.1.3.1. SWZ; 

12.3.2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 

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

złożeniem -  potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt 11.1.3.2. SWZ; 



14 

12.3.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami –potwierdzający spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1.4.1. – 11.1.4.1.8 SWZ; 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w zakresie 

potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 11.1.4.2. SWZ. 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

12.3.5. informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wynikającym z: 

 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego, 

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

12.3.6. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

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

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

12.3.7. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 PZP, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

12.3.8. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

12.3.9. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

 art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 

środka zapobiegawczego, 

 art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 

zakłócenie konkurencji, 

 art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, 

 art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP. 

 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 

12.3.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

12.3.10.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 12.3.6. SWZ - składa informację 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
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dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 12.3.6. SWZ; Dokument, ten powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

12.3.10.2. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w 12.3.8. SWZ - składa 

informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego 

beneficjentów rzeczywistych. Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem; 

12.3.10.3. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 12.3.9. SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on 

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; 

12.3.10.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w powyższych punktach lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 

których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

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

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem – w zakresie 

informacji wymaganych w pkt 12.3.11.1. SWZ i 3 miesiące przed jego złożeniem – w zakresie informacji 

wymaganych w pkt 12.3.11.2 i 12.3.11.3. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 

12.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może 

na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, których złożenia wymaga zgodnie z niniejszą SWZ, aktualnych na dzień ich złożenia. 

12.5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, 

Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

12.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

12.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli 

Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
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FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 

12.8.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.1. SWZ wykonawca składa wraz z ofertą: 

 w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego)  

 w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub  

 w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z wykorzystaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dotyczy kopii wyciągów z odpowiednich rejestrów). 

12.8.2. Dokumenty, o którym mowa w pkt 12.1.2. – 12.1.5. i 12.3.1. SWZ wykonawca składa w formie elektronicznej 

(z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

12.8.3. Pozostałe oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, dotyczące podwykonawców, składane są w formie 

elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

12.8.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.3.4 i 12.3.5. (wykaz osób i wykaz robót budowlanych) SWZ składa się w formie 

elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

12.8.5. Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 12.8.1-12.8.4 składane są w formie elektronicznej (z wykorzystaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, 

(z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego): 

12.8.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie może również wydać notariusz. 

12.8.7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentu następuje w formie elektronicznej. 

12.8.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.8.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów. 

12.8.10. W pozostałym zakresie stosuje się: 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(Dz. U. poz. 2415). 

 

13. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

13.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych: 

 

14. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ: 

14.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w PZP, odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
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14.2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia 

o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 

14.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod 

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal   oraz poczty elektronicznej - w zakresie wskazanym poniżej 

/Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:  /5wszkzp/SkrytkaESP  

14.4. Adres poczty elektronicznej, z którego może komunikować się Zamawiający: e-mail blok@ativa.com.pl. 

14.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dawid Studencki, Tatiana Kuratow e-mail blok@ativa.com.pl.:  

 

Zamawiający nie przewiduje telefonicznej formy komunikacji z Wykonawcami w żadnej sprawie. 

14.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:  

14.6.1. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do  

14.6.2. „Formularza do komunikacji”. 

14.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów 

i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 

oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

14.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

14.9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

14.10. Zamawiający przekazuje informacje o postępowaniu oraz ID postępowania w treści niniejszej SWZ. Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

 

14.11. Sposób składania ofert:  

14.11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

 

UWAGA: OFERTA NIE ZŁOŻONA ZA POMOCĄ DEDYKOWANEGO FORMULARZA: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA !!! 

Niedopuszczalne jest złożenie oferty za pomocą np. „formularza do komunikacji”. 

 

14.11.2. Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, które wykonawca chce dołączyć do formularza 

ofertowego. W przypadku chęci przekazania wraz z formularzem ofertowym również innych dokumentów, pliki z takimi 

dokumentami można: 

 albo skompresować do jednego folderu/pliku i tak uzyskany plik zaszyfrować za pomocą wskazanej strony 

internetowej  

UWAGA: Jeśli jednak w archiwum znajduje się zaszyfrowany wcześniej plik, zamawiający może nie mieć 

możliwości jego odszyfrowania! Zaleca się drugą wskazaną poniżej metodę tj. wybranie kilku plików przez 

okno wyboru, aby zaszyfrować je do jednego pliku wynikowego. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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 albo po otwarciu wskazanej strony internetowej, wybrać kilka plików do zaszyfrowania (przytrzymując 

klawisz ctrl) i po ich zaszyfrowaniu uzyskany jeden plik przesłać do Zamawiającego.  

14.11.3. UZYSKANE PLIKI WYNIKOWE NALEŻY PRZESŁAĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM 

EPUAP - „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

14.11.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (plik elektroniczny podpisany podpisem 

kwalifikowanym) Uwaga! kluczowym jest opatrzenie podpisem dokumentu oferty. Nie można przyjąć, że 

podpisanie „Formularza złożenia oferty” obejmuje już swoim zakresem ofertę.  

14.11.5. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

14.11.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

14.11.7. Do oferty należy dołączyć pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z SWZ  

14.11.8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

14.11.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

14.11.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

14.11.11. UWAGA! Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu! 

 

14.12. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  

14.12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia lub ID postępowania.  

14.12.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam@5wszk.com.pl 

14.12.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.  

14.12.4. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub 

informacji. 

 

15. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI - INNY NIŻ PRZY UŻYCIU 

ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP: 

15.1. Zamawiający nie określa. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

16.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) 

16.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 

z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 



19 

16.3. Wadium wnosi się w następujących formach: 

16.3.1. pieniądzu, 

16.3.2. gwarancjach bankowych, 

16.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

16.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572). 

16.4. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego powinno 

zawierać następujące elementy: 

16.4.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą; 

16.4.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 

16.4.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 

16.4.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; 

16.4.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej  

kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, 

16.4.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji, 

16.5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Nazwa banku: BGK/Oddział Kraków 

Numer konta: 97 1130 1150 0012 1150 9320 0004 

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy 

zwrócić wadium. 

16.6. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem 

terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku 

Zamawiającego). 

16.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej. 

16.8. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.  

16.9. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa PZP. 

16.10. Złożenie przez Wykonawcę wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 PZP powoduje, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 

mowa w dziale IX PZP. 

 

17. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

17.1. Wykonawca wypełnia formularz ofertowy i wskazuje w  nim ryczałtową cenę BRUTTO – w rozbiciu na cenę za zakres 

podstawowy i zakres opcjonalny przedmiotu zamówienia. W ten sposób obliczona cena brutto za zakres podstawowy podana 

w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

17.2. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SWZ, załącznikach do 

SWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  uzgodnień, opinii, postanowień zawartych w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

17.3. Zamawiający zwraca uwagę, iż cena w ofercie musi zawierać również wszelkie elementy procesu  wykonawczego, w tym: 

17.3.1. koszty robót przygotowawczych (usunięcie kolidującego uzbrojenia terenu, zagospodarowania placu budowy i 
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utrzymania zaplecza budowy), 

17.3.2. koszty związane z geotechniką, obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,  

17.3.3. koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań, 

17.3.4. koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników robót, 

17.3.5. koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

17.3.6. koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, 

17.3.7. koszty zużycia energii elektrycznej i wody,  

17.3.8. należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

17.3.9. koszty zajęcia pasów drogowych na czas realizacji robót budowlanych, 

17.3.10. koszty nadzoru archeologicznego, 

17.3.11. koszty wykonania systemu monitoringu i sterownia dla zapewnienia prawidłowego działania systemu monitoringu 

i sterownia obiektami ściekowymi, 

17.3.12. wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną 

(zabezpieczenie bhp, p.poż. itp.).   

17.4. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 

17.5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

17.6. Wykonawca, składając ofertę, o której mowa w pkt. 17.5 SWZ, ma obowiązek: 

17.6.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego; 

17.6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 

podatkowego; 

17.6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

17.6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

17.7. Brak oświadczenia w zakresie wynikającym z pkt. poprzedzającego będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku 

zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na Wykonawcy. 

17.8. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.  

17.9. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

18.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. 

18.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

18.3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

18.4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 

18.5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w sposób wskazany 

wskazanej w pkt 14.11 SWZ.  

18.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ’’Formularz ofertowy” – załącznik nr 2 do SWZ oraz 

załączyć wymagane dokumenty podpisane przez wykonawcę.  

 

19. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

19.1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 24.06.2022 r. godz. 10.00. 
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UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na platformę 

wskazaną w pkt. 1.2 SWZ.  

19.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 11:00 (lub w przypadku awarii – zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 2 PZP).  

19.3. Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 3-5 PZP Zamawiający zamieści na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2 SWZ.  

 

20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

20.1. Wykonawca jest związany ofertą do 22.10.2022 r. 

20.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt.20.1., 

Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

20.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 20.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

20.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 20.2 

SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą. 

 

21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY 

OFERT: 

21.1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty. 

21.1.1. Cena brutto – 60 % znaczenia (Wc):       

Sposób dokonania oceny wg wzoru: 

WC = (Cn : Cb) x 60 pkt 

WC – wartość punktowa ceny brutto 

Cn – cena brutto najniższa 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

UWAGA: ocenie w ramach tego kryterium będzie podlegać cena brutto za zamówienie podstawowe i zamówienie 

opcjonalne zamówienia (łączne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w formularzu ofertowym)  

 

21.1.2. Gwarancja na całość przedmiotu umowy – 20 % znaczenia (Wg): 
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Za przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji na całość przedmiotu zamówienia Zamawiający przyzna 

wykonawcy dodatkowe punkty w poniższy sposób.   

Gwarancja będzie oceniana metodą punktową wg:  

Gwarancja 60 - 63 miesięcy – 0 pkt 

Gwarancja 64 - 67 miesięcy – 2 pkt 

Gwarancja 68 - 71 miesięcy – 4 pkt 

Gwarancja 72 - 75 miesięcy – 6 pkt 

Gwarancja 76 - 79 miesięcy – 8 pkt 

Gwarancja 80 - 83 miesięcy – 10 pkt 

Gwarancja 84 - 86 miesięcy – 12 pkt 

Gwarancja 87 - 89 miesięcy – 14 pkt 

Gwarancja 90 - 92 miesięcy – 16 pkt 

Gwarancja 93 - 95 miesięcy – 18 pkt 

Gwarancja 96 miesięcy i więcej – 20 pkt 

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach (w przeciwnym razie zostanie on zaokrąglony przez Zamawiającego w górę). 

Oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt w zakresie kryterium Gwarancja. 

Oferty zawierające okres gwarancji poniżej 60 miesięcy zostaną odrzucone. 

UWAGA: Deklaracja okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SWZ. W przypadku 

nie zawarcia w formularzu ofertowym deklaracji dotyczącej okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje minimalny okres 

gwarancji tj. 60 miesięcy.  

 

21.1.3. Doświadczenie Kierownika Budowy   – 20 % znaczenia (Wd): 

Zamawiający w ramach tego kryterium będzie punktował dodatkowe (ponad wymagane w SWZ), wykazane w 

formularzu ofertowym doświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w pkt 11.1.4.1.2. SWZ, w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy przy realizacji  inwestycji budowlanych o wartości nie mniejszej niż 30 mln zł 

brutto. 

W celu wykazania posiadania punktowanego doświadczenia przez kierownika budowy wykonawca wypełnia tabelę 

wskazaną w formularzu ofertowym, we wskazanym tam zakresie. Brak podania wymaganych informacji, 

uniemożliwiający weryfikację przez Zamawiającego wykazywanego doświadczenia będzie skutkował brakiem przyznania 

punktów w ramach tego kryterium.  

Sposób dokonania oceny: 

Za wykazanie posiadania przez kierownika budowy wskazanego w formularzu ofertowym doświadczenia w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy przy realizacji inwestycji budowlanych o wartości nie mniejszej niż 30 mln zł brutto 

Zamawiający przyzna punktu wg następujących kryteriów.  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 2 takich inwestycji – 0 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 3 takich inwestycji – 2 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 4 takich inwestycji – 4 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 5 takich inwestycji – 6 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 6 takich inwestycji – 8 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 7 takich inwestycji – 10 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 8 takich inwestycji – 12 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 9 takich inwestycji – 14 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 10 takich inwestycji – 16 pkt  
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 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 11 takich inwestycji – 18 pkt  

 Za wykazanie doświadczenia przy realizacji 12 takich inwestycji – 20 pkt  

W tym kryterium można uzyskać max. 20 pkt. (za wykazanie doświadczenia kierownika w realizacji 12 inwestycji 

spełniających wymagania). W przypadku nie zawarcia w formularzu ofertowym informacji wskazanych w formularzu 

ofertowym dotyczących doświadczenia kierownika budowy, Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów w ramach 

tego kryterium. 

 

21.1.4. Ocena łączna: 

W=Wc+Wg+Wd 

 

22. FORMALNOŚCI, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

22.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż 10 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

22.2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 22.1 SWZ, jeżeli zachodzą okoliczności określone w 

art. 308 ust. 3 PZP. 

22.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę 

oraz przedłożyć umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).  

22.4. Ponadto Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy, najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem jej zawarcia, 

Wykonawca:  

22.4.1. przedłożył potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

22.4.2. przedłożył oryginał polisy ubezpieczenia, potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

50 000 000,00 zł, łącznie z dowodem jej opłacenia, oraz zdeponował u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Polisa winna być aktualna przez cały okres realizacji umowy; 

22.4.3. przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę, 

która będą pełnić  funkcje: 

 Kierownika kontraktu,  

 Kierownika budowy: 

 Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

 Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych,: 

 Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: 

 Kierownika robót drogowych: 

 - wymaganych w SWZ  uprawnień;  

22.4.4. przedstawił pełny wykaz osób, które będą wykonywać czynności związane z realizacją robót budowlanych (za wyjątkiem 

kierowników budowy i robót oraz i osób nadzorujących realizację zamówienia) wraz z informacją o podstawie ich 

zatrudnienia;  

22.4.5. uzupełniony Załącznik nr 6 do Aktu Umowy [Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]; 
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22.4.6. uzupełniony Załącznik nr 7 do Aktu Umowy [Harmonogram Realizacji Umowy]; 

22.4.7. Katalogi, foldery lub ulotki informacyjne producenta dostarczanych w ramach zamówienia urządzeń; 

22.4.8. Dokumenty stwierdzające dopuszczenie sprzętu medycznego dostarczanego w ramach zamówienia do obrotu i używania 

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565)  

 

23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

23.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

23.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta, w danej części, zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości całkowitej podanej w ofercie (bez uwzględnienia 

zakresu opcjonalnego zamówienia) albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z 

umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. W przypadku realizacji zamówienia opcjonalnego 

wartość zabezpieczenia powinna ulec proporcjonalnemu zwiększeniu. 

23.3. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od upływu 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

23.4. Zabezpieczenie może być wnoszone: 

23.4.1. przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. 

rachunku; 

23.4.2. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub 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 – deponowane w 

oryginale u Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy. 

23.5. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie. 

23.6. Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – 

nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 

23.7. 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. 

23.8. 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, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

23.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące wymogi: 

23.9.1. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do 

bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne z tytułu wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy; 

gwarancja wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przez gwarancję bezwarunkową rozumie się 

gwarancję płatną wyłącznie na podstawie pierwszego żądania Zamawiającego bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek 

innych dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego rezultatu; wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają 

rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego; 
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23.9.2. okres ważności dla 100% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres 

realizacji umowy, powiększony o 30 dni, natomiast okres ważności 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy nie może być krótszy niż rękojmi za wady lub gwarancji jakości, powiększony o 15 dni. 

23.9.3. jeżeli w zabezpieczeniu zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź 

uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do 

Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź 

akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie; 

23.9.4. w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu 

lub (w przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania 

zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień 

wynikających z zabezpieczenia. 

23.10. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części (tj. któregoś z etapów) zamówienia (art. 

456 ust. 4 PZP). 

 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY: 

24.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy 

24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie 

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

25. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA: 

25.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły 

okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

25.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zatem nie wskazuje maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi ją 

zawrze. 

25.3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. 

25.4. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

25.5. Zamawiający nie przewiduje i nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 

o których mowa w art. 94 PZP. 

25.6. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej, zatem nie wskazuje informacji, o których mowa w art. 230 PZP. 

25.7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

25.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

25.9. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 

oferty w sytuacji określonej w art. 93 PZP, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.  

 

26. DOTYCZY WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI: 

26.1. Zamawiający informuje, że:  

26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE 
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26.1.2. Inspektor Ochrony Danych w 5WSzKzP SPZOZ jest dostępny pod numerem tel.: 12 63 08 071, lub email: 

rodo@5wszk.com.pl. 

26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3  PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;   

26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów 

wykonawczych do tej ustawy.  

26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;   

26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

26.1.8. posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania) 

c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; 

26.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych; 

c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym. 

26.1.10. Będzie Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją kursu w ramach 

projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych uczestników 

kursu, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych 

przepisów prawa w tym zakresie. 

26.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:  

 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

mailto:rodo@5wszk.com.pl
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27. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

27.1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

27.2. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy 

27.3. Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór (Akt) umowy 
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Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy 

SPRAWA NR: 31/ZP/2022  

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy:             

NIP Wykonawcy:              

Adres Wykonawcy:             

Kod pocztowy, miejscowość          

Województwo:               

Tel. / Faks:              

Adres skrzynki EPUAP Wykonawcy              

 

SPRAWA NR: 31/ZP/2022 - Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku 

szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji” 

wraz z dostawą sprzętu – zadanie nr 91575 

 

1 

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne) na warunkach 

określonych w dokumentach zamówienia za łącznym wynagrodzeniem: 

 ………………………… zł netto (słownie: ……………..),  

 ………………………… zł brutto (słownie: ……………..),  

- które jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

 

Szczegółowy zakres oferty:  

L.p. Zakres rzeczowy robót 
 Wartość netto 

[zł]  
Wartość brutto 

[zł] 

 ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE   

1 Roboty rozbiórkowe    

2 Roboty budowlane - architektura i konstrukcja    

2.1 Roboty ziemne    

2.2 Roboty konstrukcyjne    

2.3 Roboty architektoniczne    

3 Roboty budowlane - architektura z zagospodarowaniem    

4 Roboty instalacyjne branży sanitarnej wewnętrzne wod -kan    

4.1 Instalacja wodna    

4.2 Instalacja kanalizacyjna    

4.3 Węzeł cieplny, instalacja CO i CT    

4.4 Instalacja wody lodowej    
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4.5 Instalacja gazowa    

4.6 
Rozbiórki instalacji w budynku nr 4, roboty instalacyjne w stacji 
dezynfekcji ścieków, oznakowanie elementów instalacji konstrukcje 

  
 

5 
Roboty instalacyjne branży sanitarnej wewnętrzne wentylacja, 
klimatyzacja 

  
 

5.1 Instalacja wentylacji    

5.2 Instalacja klimatyzacji    

6 Roboty instalacyjne branży sanitarnej zewnętrzne    

7 Roboty instalacyjne gazów medycznych    

8 Roboty branży drogowej    

9 Roboty instalacji SUG    

10 Roboty instalacyjne telekomunikacyjne-  zewnętrzne    

11 Roboty instalacyjne teletechniczne wewnętrzne    

12 BMS    

13 Roboty elektryczne wewnętrzne    

14 Roboty elektryczne Zewnętrzne    

15 Poczta pneumatyczna    

  Razem zamówienie podstawowe pozycje 1-15    

 ZAMÓWIENIE OPCJONALENE   

16 
Wyposażenie kwaterunkowe - meble i część wyposażenia nie 

medycznego 
  

 

17 
Wyposażenie medyczne – panele gazów medycznych, mosty, lampy, 
kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, myjnie-dezynfektory, stół 
sekcyjny – pracownia kości skroniowej itd. 

  
 

18 Wyposażenie medyczne – sala hybrydowa + sterownia   

19 Wyposażenie medyczne – centralna sterylizatornia   

20 
Wyposażenie medyczne – Patomorfologia – wyposażenie pomieszczeń 
nr B1.PA.019 Sala sekcyjna i B1.PA.015 Chłodnia 

 
 

  Razem zamówienie opcjonalne pozycje 16-20    

 

 

2. Oferujemy okres gwarancji na całość przedmiotu umowy: ………….… miesięcy. 

UWAGA: Deklaracja okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SWZ. 

W przypadku nie zawarcia w formularzu ofertowym deklaracji dotyczącej okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje  

minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy. 

 

3. Deklarujemy dysponowanie następującą osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika Budowy: 

…………………………………………………………………… 

która spełnia wymagania określone dla kierownika budowy w SWZ. 
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Jednocześnie oświadczamy, że osoba ta posiada następujące doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 

realizacji inwestycji budowlanych o wartości nie mniejszej niż 30 mln zł brutto: 

 

LP Nazwa Inwestycji Okres realizacji Inwestycji Wartość Inwestycji. Podmiot na rzecz którego 

realizowano Inwestycję 

     

     

     

     

     

     

 

UWAGA: w przedstawianym wykazie należy również uwzględnić inwestycje, które będą wykazywane przez Wykonawcę w ramach 

potwierdzania spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 11.1.4.1.2. SWZ. 

UWAGA: nieprzedstawienie wskazanych wyżej informacji spowoduje brak możliwości przyznania punktów w ramach kryterium 

dodatkowego.  

 

2 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi dokumentami zamówienia i je akceptujemy. 

2. Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen przez okres obowiązywania umowy, za 

wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia.  

5. Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia 

(wypełnić o ile dotyczy): 

l.p. Nazwa części (elementu) zamówienia Nazwa firmy podwykonawcy  

1.   

 

6. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ……………………………………… 

7. Oświadczamy, iż Wykonawca jest: 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej / mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić). 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu (o ile dotyczy). 

9. Numer konta do zwrotu wadium w formie pieniężnej (o ile dotyczy): …………………………… 

10. Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: ……………… tel.: …………………mail: …………… 

   

  (kwalifikowany podpis elektroniczny) 
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