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1. WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA 

1.1. Nazwa oraz adres zamawiającego  

Zamawiający: POWIAT NAMYSŁOWSKI 
Adres: Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów 
Telefon: 77 410 36 95, Fax: 77 410 36 95 wew. 212 lub 77 410-39-22 
NIP: 752-14-53-127 
REGON: 531412556 
Adres e-mail: zamowienia@namyslow.pl 
Adres internetowy: www.namyslow.pl 
Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku. 

1.2. Numer referencyjny  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 
IZM.I.272.1.2018.MA. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni po-
woływać się na ten znak.  

1.3. Informacje uzupełniające  

1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania oferty i w żad-
nym przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane oso-
bom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, 
dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami). 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie  
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, za-
mawiający poinformuje wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim  
z zachowaniem formy pisemnej. 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wy-
konania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie. 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie postanowienia ustawy. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Pl. Wolności 
12A, 46-100 Namysłów, oraz na stronie internetowej http://namyslow.pl wraz z niniejszą 
SIWZ w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia: Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
S.A. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarami robót, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
decyzją nr AB.6740.158.210.2017 z dnia 05.07.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany 
i udzielająca pozwolenia na budowę, decyzją sygn. akt AB.6740.486.2017.MG z dnia 
28.12.2017 r. przenoszącą pozwolenie na budowę,  pozwoleniem nr 474/N/2017 z dnia 
14.06.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opracowanymi dla 
potrzeb niniejszego zamówienia oraz, obowiązującymi przepisami i normami, sztuką bu-
dowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  

3. Budowa windy w budynku szpitala obejmuje:  

1) Wykonanie robót przygotowawczych na obiekcie czynnym. 
2) Wykonanie robót rozbiórkowych. 
3) Wykonanie szybu windowego (monolitycznego, żelbetowego, powiązanego z istnieją-

cymi ścianami) wraz z robotami towarzyszącymi, a także wykonanie zadaszenia nad 
wejściem do windy i usunięcie oraz przerobienie wszelkich kolizji instalacji sanitar-
nych oraz c.o. 

4) Dostawę, montaż i uruchomienie windy szpitalnej do przewozu osób,  osób niepełno-
sprawnych na wózkach oraz chorych na łózkach szpitalnych wraz z aparaturą me-
dyczną i personelem: 
a) montaż: wewnątrz budynku, 
b) udźwig min 1600 kg lub min. 21 osób,  
c) napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości, bezreduktorowy, 
d) wysokość podnoszenia około 16,5 m, 
e) prędkość 1 m/s +/- 50%, 
f) ilość przystanków – 6, ilość dojść 6, 
g) dostęp dwustronny, 
h) całość ze stali antyseptycznej, nierdzewnej strukturalnej, 
i) kabina przelotowa 180 o min. Wymiarach gł. 240 cm x szer. 140 cm x wys. 217 

cm, model szpitalny wykonany z antyseptycznej stali nierdzewnej strukturalnej 
antywandal typ. Np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., 
- wyświetlacz cyfrowy LCD informujący o aktualnym kierunku jazdy, 
- wentylator mechaniczny załączany automatycznie, 
- sygnalizacja przeciążenia graficzna i dźwiękowa, 
- panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny, z podświetla-

nymi przyciskami z grafiką Braill’a, 
- listwy przypodłogowe, 
- odboje antyseptyczne (z tworzywa sztucznego) pochłaniające energię uderzeń, 
- lustro bezpieczne, nad poręczą,1/2 ściany bocznej, 
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- oświetlenie stałe LED przeciwolśnieniowe w suficie podwieszanym ze stali nie-
rdzewnej, załączane automatycznie po otwarciu drzwi kabiny, 

- oświetlenie awaryjne akumulatorowe, 
- podłoga – wykładzina antypoślizgowa, wytłumiona, antyseptyczna podwinięta 

dla łatwego utrzymania czystości, 
- poręcze dla osób niepełnosprawnych, odporne na dewastacje, na bocznych ścia-

nach, 
- podesty przy wejściu i wyjściu z kabiny muszą być wyposażone w drzwi przy-

stankowe o odpowiedniej odporności mechanicznej dla przewidywanych warun-
ków użytkowania, 

- wyposażenie w środki łączności, umożliwiające stały kontakt ze służbami ra-
towniczymi – system GSM lub instalacja analogowa, 

- wyposażenie w środki umożliwiające uwolnienie i ewakuacje ludzi uwięzionych 
w kabinie, 

j) drzwi kabinowe i przystankowe (min. wymiary w świetle 110 cm x 200 cm) – 
automatyczne, teleskopowe, panele drzwiowe i ościeżnice wykonane ze stali 
nierdzewnej antywandal typ. np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., wejścia zabezpieczone 
kurtyną świetlną, napęd silnikiem z regulacją częstotliwościową prędkości 
zamykania i otwierania, wyposażone w układ automatyki powodujący ponowne 
otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę, 

k) drzwi szybowe EI60 – automatyczne, teleskopowe, panele drzwiowe i ościeżnice 
wykonane ze stali nierdzewnej antywandal typ. np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., 

l) drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, muszą być wyposażone w urządzenie 
zapobiegające zgnieceniu podczas ruchu 

m) położenie maszynowni – w szybie (dźwig bez maszynowni), 
n) położenie napędu – w szybie w górnej części nadszybia na bocznej ścianie, 
o) tablica sterowa wbudowana w ościeżnicę najwyższego przystanku lub w jego 

pobliżu, wykonana ze stali nierdzewnej antywandal typ. Np. „LEN”, „SKÓRA”, 
itp., 

p) automatyczny układ awaryjnego dojazdu windy do najbliższego przystanku z 
funkcją automatycznego otwarcia drzwi - w przypadku zaniku napięcia (system 
UPS). Urządzenie UPS musi umożliwiać również ręczne sterowanie windą w 
przypadku awaryjnego uwalniania pasażerów.  

q) funkcja jazdy uprzywilejowanej (JAZDA SZPITALNA, blokada przycisków w 
kasecie wezwań w drzwiach szybowych, dźwig tylko do dyspozycji osób znajdu-
jących się w kabinie), 

r) kasety wezwań w drzwiach szybowych z wyświetlaczem LCD na każdym 
przystanku wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, np. INOIX szlif 450, 

s) zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika, 
t) zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz, 
u) kompleksowe zasilanie w energię elektryczną,  
v) instalacja telefoniczna do maszynowni windy z istniejącej centrali telefonicznej, 
w) kabina wyposażona w kamerę do monitoringu windy – wysokiej rozdzielczości 

ful HD min. 4K, z podłączeniem do istniejącej sieci,  
x) elektroniczna kontrola dostępu do dźwigu (klucz kodowy lub karta magnetyczna). 

5) Przeprowadzenie oceny zgodności dźwigu przez jednostkę notyfikowaną UDT lub 
TÜF. 

6) Uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 
naruszonych. 
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7) Wykonanie wszelkich czynności związanych z przekazaniem do eksploatacji i do-
puszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT). 

8) Dokonanie zgłoszenia i odbioru wraz z dopuszczeniem do eksploatacji dźwigu oso-
bowego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie na rzecz Użytkownika 
(Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów), po-
zwolenia na użytkowanie w tym także do pokrycia ewentualnych kosztów odbioru 
realizacji zadania w szczególności ustalonych przez UDT. 

9) Dokonywanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych w trakcie trwania 
okresu gwarancji zgodnie z wymogami producenta urządzenia dźwigowego oraz wy-
magań UDT, w tym także pokrycie tych kosztów. 

10) Wykonanie dokumentów porealizacyjnych: 
a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 
b) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakoń-

czenia robót przez Zamawiającego. 

4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny kod CPV:  
45215140-0 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych). 
Dodatkowe kody CPV:  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 
45113000-2 Roboty na placu budowy. 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojnego. 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
45262300-4 Betonowanie. 
45262310-7 Zbrojenie. 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.  
45262522-6 Roboty murarskie.  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.  
45313100-5 Instalowanie wind.  
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych. 
45320000-6 Roboty izolacyjne.  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 
45410000-4 Tynkowanie.  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.  
45442100-8 Roboty malarskie.  
45443000-4 Roboty elewacyjne. 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 
71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 

5. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć od-
powiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami pra-
wa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą 
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wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następ-
stwie  podpisania umowy.  

7. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodat-
kami, w tym również przedmiarami robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfi-
kacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  wszelkimi zmianami do SIWZ sporzą-
dzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczą-
cych poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddzia-
ływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. 

8. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – min. 3 lata. Oferta Wykonawcy, 
który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna 
ze SIWZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-
nych w SIWZ i ofercie. 

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały 
wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nale-
żyte wykonanie tego zamówienia.  

14. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu 
oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i 
podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwy-
konawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez któ-
rą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).  

15. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu 
zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące 
czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych, na podstawie umów o pracę, je-
żeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z 
zatrudnionymi przez niego pracownikami. 

16. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji za-
mówienia: Wykonanie szybu windowego, dostawę, montaż i uruchomienie windy. 

17. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-
cę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w za-
kresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zmianami), tj. tych, które może 
wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiają-
cy nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie 
powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia 
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podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynno-
ści w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wyko-
nawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W 
trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności 
oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według 
wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności 
przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego 
oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym 
jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wyso-
kości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 
 

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-
wykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli 
Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-
wienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 

19. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-
wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-
czet wykonania zamówienia. 

20. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – budynek A położony na działce 
nr 833/4 k.m. 2 w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4.  

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do 30.11.2018 r.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 

i 8 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy. 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest wpisany 
do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Informacje dodatkowe:  Wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku zostanie doko-
nana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w 
oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpie-
czony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-
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zanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej:  
300 000,00 złotych. 
Informacje dodatkowe: Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochro-
ną ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamó-
wienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stano-
wiącym załącznik do formularza oferty. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, 

że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: co naj-
mniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowla-
nymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru na podstawie      
art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) Ocena spełniania warun-
ku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do 
formularza oferty oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą stosownych do-
wodów potwierdzających spełnianie warunku: 
o Odpowiednich umów, i/lub  
o Odpowiednich oświadczeń, i/lub 
o Zobowiązań podwykonawców, i/lub 
o Zobowiązań innych podmiotów do udostepnienia potencjału tych podmio-

tów. 
 zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, 

że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 robotę podobną 
do przedmiotu zamówienia (odpowiadającą rodzajem i charakterem) o wartości 
min. 300.000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia. Ocena spełniania 
warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w opar-
ciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik 
do formularza oferty. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach za-
wodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  
Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób, określonych w pierwszym wa-
runku „Zdolność techniczna lub zawodowa”, a wykonujących czynności przy 
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub do-
świadczeniu tych osób powinny być zawarte w dowodach potwierdzających 
spełnianie tego warunku: 
o Odpowiednich umowach, i/lub  
o Odpowiednich oświadczeniach, i/lub 
o Zobowiązaniach podwykonawców, i/lub 
o Zobowiązaniach innych podmiotów do udostepnienia potencjału tych 

podmiotów. 
 

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy 
wykluczy: 
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12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wyka-
zał braku podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.), 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepi-
som na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odset-
kami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należno-
ści; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wpro-
wadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wyklu-
czeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w 
stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje po-
dejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawia-
jącego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówie-
nia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zle-
cenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przy-
gotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu za-
kłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodo-
wych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubie-
gania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.); 
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22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubie-
gania się o zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 
229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstęp-
ne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczno-
ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

6. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 

UST. 5 

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 
1 i 8 ustawy: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-

powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje za-
spokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwi-
dację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upa-
dłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171); 

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosow-
nych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubez-
pieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
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7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄ-

CYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

LUB BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego  

ofertę  

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 
3. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy. 
4. Wypełnione i podpisane zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wyko-

nawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
zgodnie z art. 22a ustawy, wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ i/lub podpisane odpowiednie 
umowy, i/lub podpisane odpowiednie oświadczenia, i/lub podpisane zobowiązania pod-
wykonawców. 

5. Dowód wniesienia wadium. 
6. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające 

zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 
 
UWAGA: 
1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszy-

scy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia 
muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 

2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień 
składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdze-
nie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowa-
niu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowa-
niu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępo-
waniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej 
w pkt. 2. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświadczenie 
jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej sa-

mej grupy kapitałowej  

1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiają-
cemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert. 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

 
UWAGA: 
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od za-
mieszczenia na stronie www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wyko-
nawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jed-
ną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. 

7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego ofer-

ta została najwyżej oceniona  

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwy-
żej oceniona:  
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cy-

wilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na su-
mę gwarancyjną: co najmniej 300 000,00 złotych. 

2. Wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmio-
tów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeże-
li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzy-
skać tych dokumentów – inne dokumenty, wg załącznika Nr 11 do SIWZ. 

3. Wypełnione i podpisane oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnie-
nia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upły-
wem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg za-
łącznika Nr 12 do SIWZ. 

4. Wypełniony i podpisany wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji za-
mówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifi-
kacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
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zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz infor-
macją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika Nr 13 do SIWZ. 

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

6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-
twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozu-
mienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-
setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu.  

7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-
twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

8. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegaw-
czego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg załącznika Nr 9 do SIWZ. 

9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), wg załącznika Nr 10 do SIWZ. 

 
UWAGA: 
1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty  
i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.  

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktual-
nych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 7-9 SIWZ.  

4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Za-
mawiającego wymagania zostały spełnione. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do prze-
prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błę-
dy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez sie-
bie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
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7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spo-

za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 
1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 5 i 6 SIWZ składa dokument lub do-

kumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-
twierdzające, odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym or-
ganem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywna-
mi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło-
żenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-
ściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 7 SIWZ składa dokument lub doku-
menty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwier-
dzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty po-
winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświad-
czenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospo-
darczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.5. Forma dokumentów i oświadczeń  

1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dokumenty należy zło-
żyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegają-
cy się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumen-
tów, które każdego z nich dotyczą. 
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4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elek-
tronicznej. 

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

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

7. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIA-

JĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY,  

W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDU-

JE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU 

ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

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

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zama-
wiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub 
oświadczeń dokumentów w formie określonej w pkt 7.5 SIWZ, albo listownie drogą pocz-
tową, z zastrzeżeniem poniższego pkt 3. 

3. Dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możli-
wość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 SIWZ 1) faksem lub 2) 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższego pkt 4. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i 
poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt otrzymania czytelnego 
pisma. 

5. W przypadku przekazania dokumentów faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający 
uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgod-
nie z potwierdzeniem wysyłki z faksu lub poczty elektronicznej Zamawiającego). 

6. W przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wyko-
nawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji 
związanych z postępowaniem. 

7. Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami. 
8. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  

W zakresie procedury przetargowej: Maria Adamczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 209, Anna 
Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 210, fax 77/ 410 36 95 wew. 212 lub 
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77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namy-
słów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu. 
W zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Sadulski: tel. 77 410 36 95 wew. 211, Staro-
stwo Powiatowe, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Pl. Wol-
ności 12A, 46-100 Namysłów. 

9. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to 
znaczy od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1. Zasady wnoszenia wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000,00 zł. 
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Elementy składowe gwarancji: 
1) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wska-
zanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, nie krótszy niż okres związania ofertą, 
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-
ślonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”. 

6) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwa-
nie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,  z przyczyn leżących po jego stronie 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

7) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, 
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rze-

czypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zama-
wiającego. 

4. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 
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5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Staro-
stwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 
36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją „Wadium – nr sprawy: 
IZM.I.272.1.2018.MA.”. 

6. Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do formularza oferty. 

7. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
8. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upły-

wu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i 
formie. 

9. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wy-
niku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wy-
konawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.2. Zasady zwrotu wadium 

1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze-
żeniem ust. 4a ustawy.  

2. Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy, wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najko-
rzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia żądano.  

3. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek 
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwra-
ca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9.3. Utrata wadium  

1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je-
żeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty zło-
żonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-

ślonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1 usta-
wy). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 
1. Ofertę stanowi druk „Oferta” z załącznikami. 
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki do ni-

niejszej SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ (załączniki złożone w kolejności zgodnie 
z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków). 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. 
4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w 

formularzu oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć 
dodatkowe strony.  

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w językach ob-
cych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający bę-
dzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

6. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na papierze,  zapew-
niającej pełną czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka. 

7. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzą-
cych w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, 
od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do re-
prezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomoc-
nictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymie-
nione w pkt 7 SIWZ, 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
współpartnerów, 

4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocni-
kiem (liderem), 

5) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty 
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy 
wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera 
lub jednego ze współpartnerów, 

6) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wy-
stawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego 
ze współpartnerów. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie upoważniają-
cym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisane 
przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w ob-
rocie prawnym. Osoba lub osoby podpisujące ofertę muszą również złożyć podpisy na za-
łącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 
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9. Za osobę lub osoby podpisujące ofertę (uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawców), uznaje się: 
1) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych lub innych rów-

noważnych rejestrach,  
2) osoby wskazane w odpisach z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-

darczej, 
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby wy-

mienione w wyżej ppkt 1) i 2), 
4) wspólników, jeżeli oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli ofer-

ta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołą-
czyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa (w identycznej formie jak wyżej w pkt. 
3) – udzielone przez pozostałych wspólników). 

5) Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) usta-
nawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego. Pełnomocnictwo takie należy złożyć do oferty.  

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert. 
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy).  
12. Oferta musi być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawarto-

ści bez uszkodzenia tego opakowania i opatrzona informacjami zawartymi w punkcie 
„Składanie ofert”. 

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZANIEWŁAŚCIWE 
OPAKOWANIE OFERTY, NIEPRAWIDŁOWO OZNAKOWANIE KOPERTY Z 
OFERTĄ LUB ZŁOŻENIE JEJ W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU. 

14. Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego przez Zamawiającego w SIWZ. 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocz-
nie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz udostępniana na stronie in-
ternetowej i zamieszcza w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. Zmiany treści SIWZ są 
każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Składanie ofert  

1. Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 210 Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A. 

2. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

<DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> 

<DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY> 

" Oferta na przetarg – Winda szpitalna” 

NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT> 

3. Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2018 r. o godz. 10:00. 

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia 
oferty do siedziby Zamawiającego.   
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5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z zapisami art. 84 ust. 2 
ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty okre-
ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zamawiający nie-
zwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wyko-
nawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania.).  

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowa-
niu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-
sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajem-
nicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wyko-
nawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujaw-
niona. 

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsię-
biorstwa”. 

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy. 

12.2. Zmiany lub wycofanie ofert  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożo-
nej oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian 
do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powia-
domienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być zło-
żone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym oznaczeniem 
„ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty 
każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć na-
pisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty ko-
perta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu ofer-
ty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część 
oferty. 

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną 
ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pi-
semnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi 
być złożone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym ozna-
czeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane 
koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. 

12.3. Otwarcie ofert  

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiające-
go – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A,  46-100 Namy-
słów. 
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2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
3. W części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 

kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz dane zgodnie z art. 
86 ust 4 ustawy.  

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, któ-
rych dotyczy „WYCOFANIE”. Oferty te mogą być odesłane Wykonawcom wyłącznie na 
ich wniosek. W pozostałych przypadkach oferty dołącza się do protokołu.  

5. Koperty oznakowane dopiskiem: „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

6. Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje 
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli 
oferty oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie 
po otwarciu ofert na stronie internetowej www.namyslow.pl. 

7. W części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena 
braku podstaw do wykluczenia. 

13. ODRZUCENIE OFERT 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cenę 
wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia. 

3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi następujące faktury: 

1) pierwszą fakturę przejściową, po odebraniu robót przygotowawczych, robót rozbiór-
kowych, kompleksowym wykonaniu szybu windowego wraz z robotami towarzyszą-
cymi, a także po wykonaniu zadaszenia nad wejściem do windy i usunięciu oraz prze-
robieniu wszelkich kolizji instalacji sanitarnych oraz c.o. 

2) drugą fakturę końcową po zakończeniu całego zadania.  
 

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być po-
dana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 
(PLN) – nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych. 

6. Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 
wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów zwią-
zanych z realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych robót budowlanych, 
niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki 
wpływające na ostateczną cenę. 

7. Cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmia-
nom z jakiegokolwiek powodu. 
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8. Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wyko-
naniem zamówienia. 

9. Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1221). 

10. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, m.in.: 

1) wartość roboty określonej w przedmiocie zamówienia, 
2) podatek VAT od towarów i usług*, 
3) koszty pracy ludzi i sprzętu, 
4) wszystkie zastosowane materiały, narzędzia i urządzenia, 
5) wszystkie podatki i opłaty, 
6) wszelkie roboty przygotowawcze, 
7) koszty ubezpieczeń, 
8) koszty transportu, koszty załadunków i wyładunków, 
9) wszelkie roboty porządkowe, w tym także uporządkowanie terenu remontu po za-

kończeniu robót, 
10) zagospodarowanie placu budowy, 
11) utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozo-

rowanie budowy), 
12) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 
13) koszty utrzymywania zabezpieczenia i  oznakowania przez  cały czas trwania robót, 
14) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 
15) koszty uruchomienia windy, 
16) kosztów odbioru przedmiotu umowy związane z przekazaniem do eksploatacji i do-

puszczeniem do użytkowania windy, w tym ustalonych przez UDT, 
17) koszty wywiezienia materiałów z rozbiórki oraz koszty ich utylizacji, 
18) koszty usunięcia usterek i szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
19) koszty dokonywania przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych w trakcie 

trwania okresu gwarancji zgodnie z wymogami producenta urządzenia dźwigowego 
oraz wymagań UDT, 

20) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku                          
z prowadzonymi robotami. 

11. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

* zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a oraz w art. 93 ustawy jeżeli wykonawca złoży ofertę, któ-
rej wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - podatku 
VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do zaoferowanej ceny podatek VAT. 
Wykonawca z kolei w złożonej ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty 
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje tym 
samym nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowa-
dziło do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, oraz wskazuje ich wartość 
bez kwoty podatku. Obowiązek poinformowania o tym fakcie zamawiającego, ciąży na 
wykonawcach, którzy składają oferty. Wykonawcy składający oferty są zobowiązani do in-
formowania zamawiających, czy wybór ich ofert będzie prowadził do powstania obowiąz-
ku podatkowego u zamawiających. 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
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WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI 

PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH 

PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY 

OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ 

WAŻNEGO 

15.1. Kryteria oceny ofert  

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejsze-

go postępowania, 
2)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

A. Cena  - 90% 
B. Wydłużenie gwarancji  - 10% 

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał 
się następującym wzorem: 

Won = An x 0,9 + Bn x 0,1 

Won - wskaźnik oceny oferty 

OPIS KRYTERIUM A: Cena: 

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wy-
konanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Przy oce-
nie oferty w kryterium cena najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę 
(brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniej-
szą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 
pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). Faktyczna ilość 
punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

                                            Cmin 

An  = __________ x 100 x 90%   

                                              Cn 

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

n - numer oferty 
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej 
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Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 
przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i po-
mnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 0,9 
(90%). 

OPIS KRYTERIUM B: Wydłużenie gwarancji: 
Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie dodatkowego okresu gwaran-

cji, ponad okres gwarancji określony w SIWZ wpisanego przez Wykonawcę w Formularzu 
Oferty. Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja, najwyżej będzie punktowana oferta Wy-
konawcy, który zaoferuje udzielenie na dostarczony przedmioty zamówienia wydłużonej 
gwarancji, dłuższej niż określona w SIWZ (tj. 36 miesięcy), wydłużonej o podaną w ofercie 
liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a koń-
cówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). Faktyczna ilość punktów zostanie obli-
czona według następującego wzoru: 

                                           Gn 

Bn  = __________ x 100 x 10%   

                                            Gmax 

Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B 

Gmax = 36 miesięcy 
Gn - ilość miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podana w ofercie oce-
nianej 

Maksymalny czas dodatkowy okres gwarancji brany pod uwagę przy ocenie oferty 
to 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużenia gwarancji o 37  
i więcej miesięcy Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny maksymalną dopuszczoną 
liczbę miesięcy (36). W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji, poda-
nie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta 
otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 
przez podzielenie ilości miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podaną w 
ofercie ocenianej przez 36 miesięcy i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie 
przez wagę kryterium wynoszącą 0,1 (10%). 

15.2. Ocena ofert  

1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie wstępnej ocenie speł-
nienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw 
do wykluczenia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte 
w formularzu oferty i załącznikach do formularza oferty. Następnie zostaną sprawdzone 
oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej. Po dokonaniu tych czynności Komisja przy-
stąpi do oceny ofert.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień doty-
czących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3. Podczas sprawdzania Zamawiający poprawi w ofercie: 
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1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych doko-

nanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych  
w niniejszej SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli 
wymaganego w pkt 7.1.2) SIWZ oświadczenia, oświadczenie to jest niekompletne, zawie-
ra błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia go, uzupeł-
nienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępo-
wania. 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli 
wymaganych pełnomocnictw lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  
w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 
sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert. 

8. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej 
ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę. 

9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie sa-
me ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

10. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień 
ich złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ. 

15.3. Wybór najkorzystniejszej oferty  

1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
1) który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz 
2) którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w ni-

niejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o po-
dane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonaw-
ców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzi-
bę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
faktyczne i prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby al-
bo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punkta-
cję przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 
ust. 8 ustawy również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez wykonawcę uznano za niewystarczające, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń. 

15.4. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a 
ustawy. 

2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnie-
niu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszcza informacje, 
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert  
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się  
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszcza  
informacje, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. 

16.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy 
na warunkach określonych w projekcie umowy będącym załącznikiem do niniejszej  
SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiąza-

niem zawartym w ofercie, 
5) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy, 
b) zgodnie z treścią art. 140 ustawy w części wykraczającej poza określenie przed-

miotu zamówienia zawartej w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144. 
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż: 
5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w niniejszej SIWZ, 
10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, 
zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamó-
wienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli: 
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, 
b) w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie 
jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze; 
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4. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych 
kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 usta-
wy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej 
współpracę Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozosta-
łych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy. 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTE-

GO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy za-
wartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości                
10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (z podatkiem VAT). Wybrany Wyko-
nawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w peł-
nej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy, ale przed jej podpisaniem.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru      
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3.   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Nu-
mer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją „Zabezpieczenie – nr 
sprawy: IZM.I.272.1.2018.MA”. 

4.   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na za-
liczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocen-
towanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6.   Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po 
otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie. 

7.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należy-
tego wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spo-
śród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy, chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
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8.    Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 ustawy. 

9.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną od-
powiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wyko-
nania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – roboty 
będące przedmiotem zamówienia. Kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia 
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – jest 
ona zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

18.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRA-

WIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMO-

WY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 

OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

Projekt umowy przedstawiono w dodatku nr 7 do niniejszej SIWZ. 
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną 

na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest 
jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK. 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
 W następujących przypadkach: 

1. Zmiana terminu realizacji umowy: 
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najko-

rzystniejszej oferty, 
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację za-

mówienia w zakładanym terminie, 
4) jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych dla robót związanych ze spoinowaniem, 
robotami izolacyjnymi, robotami ziemnymi. 

5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nie-
przewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i któ-
rych konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć 
w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, 
katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umo-
wy, 
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6) jeżeli wystąpią  znacząco odmienne  od przyjętych w dokumentacji przetargowej wa-
runki  geologiczne  (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające  terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, 

7) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej wa-
runki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezin-
wentaryzowane obiekty budowlane  itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, 

8) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn 
nie wynikających z winy Wykonawcy, 

9) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumen-
tacji przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji 
lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego, 

10) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia 
robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 
podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają do-
trzymanie pierwotnego terminu umownego, 

11) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami in-
frastruktury, 

12) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, 
w szczególności dotyczących: 
 przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji , zezwoleń itp., 
 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 
 wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o któ-

rym mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1332), 

 konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub orga-
nu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu 
umowy, 

 konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub 
zawodowych nie  artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego okre-
ślenia w chwili zawierania umowy. 

13) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących modyfikujące wymagania 
dotyczące produkcji i dopuszczenia do użytkowania urządzeń dźwigowych, które będą 
miały wpływ na termin realizacji umowy,  

14) opóźniania produkcji i dostawy windy, 
15) opóźnienia w odbiorze windy przez UDT. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wyko-
nania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwa-
nia tych okoliczności. 
2. Zmiana sposobu wykonania umowy: 

1) zmiany technologiczne  wywołane w szczególności: 
 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, doku-

mentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

 pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji po-
zwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosz-
tów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
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 koniecznością zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji 
przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

 wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej 
warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących nie-
możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założe-
niach technologicznych , 

 koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

 koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w do-
kumentacji przetargowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie 
wykonania przedmiotu umowy, 

 konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użyt-
kowania obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu 
Wykonawcy), 

 konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności 
urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania 
obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), 

2) zmiany zakresu: 
 konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w 

ofercie, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przed-
miotu umowy, 

 rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania 
robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie 
do zaniechanego zakresu robót, 

3) zmiany osób i podmiotów: 
 konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o 
których mowa w prawie budowlanym  (na pisemny i uzasadniony wniosek Wy-
konawcy), 

 konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy 
albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu za-
mówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadcze-
niem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o 
uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy), 

4) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy: 
 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez 

zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub 
zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach 
przedmiotu umowy, 

 zmiana zasad dokonywania odbiorów  robót budowlanych jeżeli nie  zmniejszy 
to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które 
obciążałyby Zamawiającego, 

 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie 
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym 
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zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiany terminów i warunków płatności: 
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych 

przez Wykonawcę, 
3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne 
zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych doty-
czących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów 
określających źródła finansowania zamówienia, 

4. Pozostałe zmiany: 
1) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót 

zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zanie-
chanego zakresu robót, 

2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub pod-
wyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie po-
datku , 

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i 
ofertą, 

4) konieczność zmiany i modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wnio-
sek Zamawiającego, instytucji finansującej lub w okolicznościach, za które Wyko-
nawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 

5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-
prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trak-
cie trwania umowy lub następstwo prawne, 

6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
umowie,  

7) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGU-

JĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELE-

NIE ZAMÓWIENIA 

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiające-
go przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

19.1. Odwołanie 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zama-
wiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,  
 określenia warunków udziału w postępowaniu, 
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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 odrzucenia oferty odwołującego, 
 opisu przedmiotu zamówienia,  
 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie za-
rzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub po-
staci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniają-
cego wymagani dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Za-
mawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia: 
1) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w niniejszej SIWZ, 
2) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień pu-
blicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wnie-
sienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postano-
wień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę 
Odwoławczą. 

11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub za-
niechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przy-
sługuje odwołanie. 

12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa wyżej Zamawia-
jący powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wyko-
nawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

19.2. Skarga do sądu  

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania od-
woławczego przysługuje skarga do sądu. 

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwo-
ławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uza-
sadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę orze-
czenia w całości lub w części. 

6. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
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20. ZAŁACZNIKI 

1. Formularz oferty wraz z załącznikami. 

2. Przedmiary robót – Budowa windy w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia. 

3. Projekt budowlany – Przebudowa pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia na pracownię badań endoskopowych i lokalizację windy. 

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

5. Decyzja nr AB.6740.158.210.2017 z dnia 05.07.2017 r. zatwierdzająca projekt bu-

dowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz Decyzja znak sprawy 

AB.6740.486.2017.MG z dnia 28.12.2017 r. przenosząca pozwolenie na budowę. 

6. Pozwolenie nr 474/N/2017 z dnia 15.06.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków. 

7. Projekt umowy. 

8. Oświadczenie – grupa kapitałowa. 

9. Oświadczenie – zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne. 

10. Oświadczenie – niezaleganie z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

11. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumen-

ty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

12. Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz 

liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

13. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kiero-
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wanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawo-

dowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-

mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz in-

formacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

14. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu nr 

WZ.5595.22.2017 z dnia 15.03.2017 r. 

15. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu nr 

WZ.5595.23.2017 z dnia 15.03.2017 r. 

16. Projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja. 

17. Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne. 

18. Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne. 

 


