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 Pilchowice, dnia 17.07.2019 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 548 000 euro  
  

Nazwa nadana zamówieniu 

przez zamawiającego: 
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach 

  

1. Zamawiający - nazwa i adres 

Gmina  Pilchowice reprezentowana przez Macieja Gogullę – Wójta Gminy Pilchowice  

z siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Pilchowice: 

ul. Damrota 6, 

44-145 Pilchowice 

www.pilchowice.pl 

e-mail: ug@pilchowice.pl 

tel + 48 32/ 235 65 21 

faks +48 32/235 69 38 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej "ustawą Pzp". 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

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

45262310-7 Zbrojenie  

45262300-4 Betonowanie 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45262522-6 Roboty murarskie 

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych 

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45410000-4 Tynkowanie 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45442100-8 Roboty malarskie 

http://www.pilchowice.pl/
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45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233140-2 Roboty drogowe 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.:  

„Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 

2) Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach wraz                    

z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz 

zagospodarowaniem terenu, realizowana zgodnie z  Projektem Budowlanym oraz Projektem 

Wykonawczym z sierpnia 2018 autorstwa: Pracownia Projektowa mgr inż. Teresa Okowińska 

z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Gucwy 9. 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr ew. 589/78, 861/79, 593/57, 439/79, 592/57, 

438/54 obręb Pilchowice.  

Adres projektowanej inwestycji: ul. Powstańców Śląskich i Strażaków,   44-145 Pilchowice. 

Pozwolenie na budowę: decyzja nr 142/19 z dnia 19.02.2019r. (Nr WAB.6740.3.253.2018). 

 

PRZEZNACZENIA OBIEKTU 
Przedmiotowy budynek przeznaczony na Ośrodek Zdrowia. Zawiera POZ dla dorosłych i dzieci oraz 

gabinety specjalistyczne dla kardiologa, okulisty, chirurga, dentysty, ginekologa, urologa oraz zespół 

pomieszczeń do rehabilitacji i kinezyterapii. 

 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Działka niezabudowana, w części przeznaczona na park imienia dr. Franciszka Moritza oraz istniejący 

parking dla samochodów osobowych - 18 stanowisk w tym 1 dla samochodów osób 

niepełnosprawnych.  

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się: 

- budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, wykonany  

w technologii tradycyjnej, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, 

- drogę pożarową wraz z placem manewrowym 20x20m, 

- parking dla samochodów osobowych - 10 dodatkowych nowoprojektowanych stanowisk + 18 

istniejących stanowisk  

- chodniki z kostki betonowej, 

- obudowaną osłonę śmietnikową na pojemniki kontenerowe wraz z placykiem, 

- podziemny, szczelny, wybieralny osadnik fekalny, o pojemności do 10 m3, 

- zjazd z drogi wewnętrznej na ulicę Strażaków. 
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Zestawienie powierzchni - bilans terenu: 

Powierzchnia: m2 % 

Powierzchnia działek w granicach bilansowania: 

861/79 

589/78 

593/57 

439/79 

10 405,00 

4781,00 

5166,00 

52,00 

406,00 

100 

Powierzchnia projektowanej zabudowy - ośrodek zdrowia 842,52 8,10 

Powierzchnia projektowanego osadnika 10,00 0,10 

Powierzchnia projektowanych dróg, placów i parkingu 978,35 9,40 

Powierzchnia projektowanych chodników 543,03 5,22 

Powierzchnia istniejących chodników 312,74 3,00 

Powierzchnia istniejących parkingów 644,81 6,20 

Powierzchnia istniejących dróg 18,97 0,18 

Powierzchnia zieleni istniejącej i projektowanej, powierzchnia 

biologicznie czynna 

7 054,58 67,80 

 

 

W ramach niniejszej  inwestycji przewiduje się ponad to:  

- budowę przyłącza wodociągowego, 

- wykonanie hydrantu p.poż.,  

- budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zrzutem ścieków do zbiornika, 

- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, 

- budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 

- budowę linii kablowej nN. 
 

ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

Projektuje się wolnostojący jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek użyteczności 

publicznej z poddaszem nieużytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. 
Więźba dachowa drewniana płatwiowo – krokwiowa, pokrycie blachą dachówkową. Budynek 

podzielony dylatacją na dwie części. 
 

Charakterystyczne dane budynku: 
Powierzchnia użytkowa obiektu  717,20 m2 

Powierzchnia zabudowy  842,52 m2 

Kubatura całkowita m3 4 735,70 m3 

Kubatura ogrzewana  3 218,43 m3 

Liczba kondygnacji 1 -  parter 

Ilość personelu obsługi 

Ilość personelu lekarskiego 

osób 16 

osób 10 

Wysokość budynku, budynek niski 

/w najwyższym miejscu ponad teren projektowany/ 
8,64 m 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 

 

FUNDAMENTY 

Zaprojektowano ławy z betonu C16/20  grubości 40 cm wykonane na poduszce z chudego betonu 
C8/10 grubości 20 cm oraz na 30 cm ustabilizowanej podsypki żwirowej. Głębokość 
posadowienia ław, ze względu na warunki gruntowe wynosi 2,4 m ppt.  
Wszystkie ławy są zbrojone podłużnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. Dodatkowo ławy pod 
ścianami dylatacyjnymi zazbrojono prętami poprzecznymi Ø12 co 20 cm ze stali A-III.  
Pod słupami zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu C16/20 grub. 40 cm, powiązane z 
ławami, zbrojone dołem siatką z prętów Ø12 co 20 cm. W stopach należy osadzić pręty 
łącznikowe słupów, zgodnie z układem zbrojenia w słupach. 

W ławach pod trzpieniami należy osadzić pręty łącznikowe dla zbrojenia ścian. 
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PODŁOGI 

Zaprojektowano podłogi na gruncie w postaci płyty żelbetowej gr. 15cm z betonu C16/20 na warstwie 

chudego betonu C8/10 gr. 10cm i podsypce z kruszywa stabilizowanego gr. 15cm. Ocieplenie 

styropianem EPS 100 gr.15 cm. 

 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z betonu C16/20, jako 
monolityczne grubości 30 cm oraz 25 cm. 

Ściany zazbroić siatką z prętów Ø8 obustronnie.   
Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zaizolować izolacją przeciwwilgociową 
preparatami zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. 

 

ŚCIANY NADZIEMIA 

Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych „Max” gr. 29 cm, klasa 15 na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 10, ocieplane od zewnątrz styropianem, grubości 20 cm. 
Do wykonania docieplenia  ścian  zastosować BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ (ETICS)  z 
płytą termoizolacyjną ze styropianu z tynkiem wierzchnim silikatowym (krzemoorganicznym) oraz 
bezcementową masą zbrojącą. 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych „Max” gr. 25 cm klasy 15 na zaprawie 

wapienno cementowej. 
Pomiędzy ścianami środkowymi, oddzielającymi poszczególne budynki od siebie, należy wykonać 
przerwę dylatacyjną i wypełnić ją np. styropianem. 
 
W części ścian wprowadzono, pod belkami, trzpienie żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone prętami ze 
stali A-III. 

 

TRZONY KOMINOWE WENTYLACYJNE / GRAWITACYJNE (w pomieszczeniach w których nie 

występuje wentylacja mechaniczna) 

Trzony wykonane z bloczków kanałowych systemowych wentylacyjnych. Ponad ostatnim stropem 

obmurowane cegłą pełną, ponad połacią dachową cegłą klinkierową spoinowaną, czapki żelbetowe, 

kopertowe, zbrojone Ø8, beton C20/25. Kolor klinkieru: brązowo-czerwony ciemny. 

 

WIEŃCE I NADPROŻA 

Wszystkie ściany nośne posiadają zwieńczenie.Wieńce żelbetowe należy wykonać z betonu C20/25 i 

zazbroić podłużnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm.  
Nadproża w budynkach przyjęto jako prefabrykowane systemowe lub jako żelbetowe 
monolityczne z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-III. 

 

STROPY 

Zaprojektowano strop parteru w postaci płyty żelbetowej monolitycznej z betonu C20/25 grub. 16 
cm zbrojonej prętami ze stali A-III.  
UWAGA – dopuszcza się stosowanie alternatywnie siatek zbrojeniowych o średnicy i rozstawie 
prętów zgodnym z przyjętymi w obliczeniach.  
Płyty stropowe oparte na belkach żelbetowych monolitycznych z betonu C20/25 zbrojone prętami ze 
stali A-III, i na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńców żelbetowych. Belki żelbetowe stropów 
powiązane monolitycznie z płytami.  
Dodatkowo w miejscach kominów należy otwory w stropie dozbroić prętami po obu stronach 
otworu i w narożu.  

 

DACH 

Konstrukcję dachu stanowi tradycyjna więźba drewniana dwuspadowa krokwiowo płatwiowa 
niezależna dla poszczególnych części budynku. W środkowej części dachy boczne powiązane 
połaciami dachem poprzecznym o konstrukcji płatwiowo – krokwiowej, opartym na połaciach dachów 
podłużnych.  
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Krokwie dachowe oparte na wieńcach osadzonych w wieńcach ścian za pomocą kotew M16 w 
rozstawie co ok 1,80 m.  
Dla podparcia przewieszenia dachu nad wejściem zaprojektowano belkę płatwiową stalową ze stali 
St3SX opartą na ścianach bocznych. 

Wszystkie elementy drewniane zaprojektowane z drewna klasy C24.  
Połączenia elementów drewnianych wykonać jako ciesielskie usztywnione łącznikami stalowymi do 
drewna.  
Elementy drewniane zabezpieczyć p-poż i przed korozją biologiczną preparatami do drewna, zgodnie 
z instrukcją podaną przez producenta. Pokrycie dachu przyjęto blachą dachówkową. 

 

ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU 
 

POSADZKI 

Zastosowano materiały: terakota mrozoodporna antypoślizgowa partie wejściowe, komunikacja,  

pomieszczenia sanitarne, szatniowe, magazynowe z płyt gresowych „granito-gres” na wylewce 

cementowej zbrojonej gr. 6,0 cm. Stosować zbrojenie rozproszone 25 kg/m3. 

We wszystkich pomieszczeniach wykonywać cokoły. Posadzkę i wylewkę należy dylatować w polach 

~ 6,0 x 6,0m o powierzchni max 40,0 m2 . 

Poziomy wszystkich posadzek we wszystkich pomieszczeniach po wykończeniu powinny znajdować 

się na jednym poziomie, bez progów. W wejściach różnica nie większa niż 2,0 cm.  

 
STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA PCV 

Stolarka okienna zewnętrzna, PCV zespolona wieloszybowa wykonana indywidualnie.               

 

STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA 

Zastosować tylko w elewacji frontowej, w wejściach głównych do obiektu.  

  

STOLARKA DRZWIOWA 

Stolarka wewnętrzna indywidualna PCV. 

Drzwi p.poż, klapy na strych, odporność ogniowa 30 min wykonać z  aluminium. 

Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna - zastosować tylko w elewacji frontowej, w wejściach 

głównych do obiektu.  

 

MATERIAŁY OCIEPLAJĄCE 

Strop ostatni i dach: wełna mineralna twarda hydrofobowa grubości 20 cm. 

Posadzki na gruncie: styropian twardy EPS 100 gr. 15 cm lambda 0,031. 

Ocieplenie nadproży i wieńców: stosować styropian 20 cm na siatce. 

Izolacja termiczna pionowa  na ścianie styropian EPS70 wg. parametrów przyjętego systemu 

docieplającego. 

Izolacja termiczna ścian fundamentowych gr.16 materiał właściwy do izolacji w gruncie. 

 

MATERIAŁY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ 

Ściany pomieszczenia wentylatorni oraz sufit wykleić płytami ze szkła piankowego grubości 8 cm. Do 

klejenia stosować materiały systemowe producenta izolacji.   

 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 

Na ławach, w posadzce na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco. 

Izolacja pionowa-membrana izolacyjna z tłoczeniem kubełkowym / polietylen / przybijana do ściany 

od podstawy w górę, z zakładem minimum 200 mm lub siedmiu wypukłości, gr 0,6mm. 

Mury fundamentowe od strony pomieszczeń izolować przez malowanie dwukrotnie lepikiem na 

gorąco po uprzednim gruntowaniu lub środkiem właściwym do wykonywania izolacji pionowych na 

zimno. Stosować izolację poziomą w obrębie posadzki oraz na ławach fundamentowych z 2 warstw 

papy asfaltowej na gorąco.  

Alternatywnie na poziomą izolacje stosować folie polietylenową zbrojoną x 3. 

Alternatywnie można zastosować na ławach fundamentowych - izolacja bitumiczna grubowarstwową 

systemową. 
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ŚCIANKI DZIAŁOWE 

Wykonać z cegły kratówki klasy 5 gr. 12 cm i 6 cm na  gruncie na podwalinie betonowej C16/20 o 

wymiarach 30x30 cm, spód 120 cm pod poziomem posadzki. Ściankę fundamentową do poziomu 

wylewki cementowej wykonać jako betonową gr. 20 cm  C16/20. Wykonać izolacje pionową, ścianki 

betonowej w gruncie przez smarowanie dwukrotne materiałami systemowymi:  

- warstwa gruntująca  

- izolacja cienkowarstwowa  

Izolację pozioma wykonać w ramach izolacji posadzek w poziomie parteru określonymi materiałami 

lub innymi o analogicznych właściwościach i parametrach. 
 

TYNKI WEWNĘTRZNE 

Wapienno cementowe kategorii III. 

Wykończenie ścian - malowanie farbami emulsyjnymi. 

Sanitariaty, umywalnie, fartuchy przy umywalkach i zlewach dodatkowych wyłożyć glazurą do 

wysokości 2,0m, kolor jasny popiel Ral 7047. 

Zaleca się w pomieszczeniu kotłowni ściany do wys. 2 m. wyłożyć płytkami ceramicznymi natomiast 

na pozostałej części ścian wykonać tynki klasy III i dwukrotnie pobiałkować.  

 

MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 

Ściany i sufity przygotowane na gładko malowane farbą dwukrotnie po uprzednim białkowaniu.. 

Stosować farby fotokatalityczne.  

 

OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH. 

Obudowa przy pomocy płyt GKB gr. 12,5 mm na konstrukcji systemowej tylko przewodów 

wentylacji mechanicznej bez obniżania wysokości pomieszczeń. 

 

ELEMENTY DREWNIANE 

Elementy więźby widoczne, stolarka, drewno naturalne, zabezpieczać środkami zabezpieczenia 

przeciw-pożarowego NRO, pozostawić w kolorze drewna naturalnego. 

 

BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE, POCHWYTY 

Na schodach zewnętrznych projektuje się balustrady z elementów metalowych - pochwyty,  

wypełnienie szkło hartowane. 
 

WYJŚCIE NA DACH 

W zapleczu: 2 x schody składane, aluminiowe z klapą EI30 na strych nieużytkowy 

W wyjściu na dach wyłazy dachowe ze strychu nieużytkowego 2 x 85 x 85 cm. 

  

PARAPETY 

Zastosować parapety: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, grubość 3,0 cm. 

 

TYNKI ZEWNĘTRZNE 

Tynk cienkościenny na styropianie, gładki - nieboniowany, tynk silikatowy, wg karty kolorów na 

rysunku elewacji. 

Cokół budynku -tynk żywiczny kamyczkowy,  kolor wg karty kolorów na rysunku elewacji. 

 

POKRYCIE DACHU 

Blachodachówka, ocynkowana, emaliowana gr. 0,7 mm kolor, wg projektu kolorystyki. 

 

RYNNY, RURY SPUSTOWE, HAKI PODRYNNOWE 

Metalowe, systemowe , kryte w ścianach.  Kolor wg. karty kolorów na rysunku elewacji. Rynny 

140x90 mm. Rury spustowe średnica 70x80 mm. Za każdym kominem wentylacji grawitacyjnej od 

strony napływu  wody wykonać "kozubek" , konstrukcja z  desek obita blachą gładką w kolorze  

pokrycia dachu. 
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KOMINY 

Cegła klinkierowa spoinowana, kolor grafitowy, "czapki" żelbetowe naturalne zatarte cementem na 

gładko, okute blachą gładką ocynkowaną, emaliowaną, w kolorze pokrycia dachu Ral 9007. 

Przewody spalinowe przechodzące przez budynek winny posiadać odporność ogniową co najmniej R 

E I 60, i winny być zlokalizowane co najmniej 0,3 m od drewnianej konstrukcji dachu. Kominy w 

obrębie przestrzeni dachowej winny być tynkowane tynkiem wapienno-cementowym  gr 2,5 cm, 

powyżej wykonać z klinkieru wg. karty kolorów. 

 

SCHODY ZEWNĘTRZNE 

Żelbetowe wylewane, C20/25 płytowe, oparte o ściany fundamentowe. Posadowienie ścian 

fundamentowych na ławach żelbetowych C20/25 wylewanych. 

Wykończenie zewnętrzne schodów płytki ceramiczne mrozoodporne na kleju. 

 

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU 

Zaprojektowano oprawami zewnętrznymi umieszczonymi nad wejściami do budynku wg. Projektu 

instalacji elektrycznych.  

 

INSTALACJE 

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: 
- instalację centralnego ogrzewania zasilaną kotłem gazowym, 

- instalację ciepła technologicznego, 

- instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 

- instalację klimatyzacji, 

- instalację gazową, 

- instalację wody: zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

- instalację hydrantową, 

- instalację kanalizacji sanitarnej, 

- instalacje elektryczne. 

 

SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO 

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ 

NA WÓZKACH INWALIDZKICH 

W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych wejście do budynku zaprojektowano na 

poziomie terenu. Wszystkie wejścia, przejścia w obrębie poruszania się pacjentów zaprojektowane 

jako bezprogowe. Zaprojektowano łazienki dla osób niepełnosprawnych korzystających z obiektu przy 

przebieralni w/w zespole rehabilitacyjnym.  

 

3) Wytyczne prac: 

- Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 

Nr 47, poz. 401 wraz z ewentualnymi zmianami) oraz stosownymi normatywami w tym zakresie 

 

4) Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia: 

a) W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich 

robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z robotami pośrednio lub 

bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac. W zakresie prowadzonych 

prac Wykonawca wykona wszelką konieczną dokumentację powykonawczą 

realizowanych robót.  

b) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory 

branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub 

inwestora niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją  

w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania 

Wykonawcy robót. 
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c) W zakresie robót odtworzeniowych i naprawczych, Wykonawca wykona wszelkie roboty 

związane z naprawami po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed 

realizacji prac. 

 

5) Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej  

załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ opracowanych przez Pracownię 

Projektową mgr inż. Teresa Okowińska z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Gucwy 9. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia: 

- magazynowanie wszelkich materiałów potrzebnych do realizacji, 

- dostawę wszelkich materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia  na  wskazane 

miejsce przez Zamawiającego, 

- wywóz  i ewentualną utylizację odpadów powstałych przy realizacji zamówienia,  

- obsługę urządzeń potrzebnych przy realizacji zamówienia. 

- wycinkę drzew wraz z uzyskaniem zgody odpowiednich organów  

3. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest wcześniejsze dokonanie wszystkich 

odbiorów częściowych i uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na 

użytkowanie. 

4. Obowiązki stron: 

- Zamawiający nie ponosi kosztów magazynowania, transportu materiałów i urządzeń 

potrzebnych przy realizacji zamówienia, 

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia, 

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, 

-  Wykonawca zapewni szkolenia z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użytkowników 

-  Wykonawca opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 

-  Wykonawca opracuje i uzyska wszelką dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie,  

- Zamawiający zastrzega, że zakres prac ma tylko charakter szacunkowy i może ulec 

zmianie. 
 

6) Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: 

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały  

z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.). Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w 

dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów 

technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego 

przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych 

uzgodnień. 

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. 

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace budowlane objęte niniejszą umową na 

minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych i 

zastosowanych materiałów może wynosić 120 miesięcy. Dla zainstalowanych urządzeń 

technicznych Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesiące, 

maksimum 48 miesięcy. 
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4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

1. Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a 

ustawy pzp, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, tj.: 

 operatorzy sprzętu i środków transportu, 

 pracownicy prowadzący prace ogólnobudowlane, 

 pracownicy do prac na wysokościach, 

 pracownicy wykonujący instalacje elektryczne i sanitarne, 

były zatrudnione na podstawie umowy pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby 

wykonujące czynności wymienione powyżej na okres realizacji zamówienia. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: zadania oświadczeń  

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

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca zobowiązany 

jest w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego 

wskazanym, a jeśli strony nie ustalą inaczej - w terminie 5 dni roboczych od przekazania 

zawiadomienia, przedstawić Zamawiającemu, wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

5. Wymagania, dotyczące podwykonawstwa 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, 

musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w 

jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu 

wypełnić odpowiedni punkt formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 

sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 

Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału 

podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
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wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

8. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

9. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień: zawarcia 

niniejszej umowy. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31.08.2021r. (kryterium oceny) 

3. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

4. Zamawiający przewiduje płatności częściowe, jednak nie więcej niż 1 450 000,00 zł 

brutto  w roku 2019 oraz 2 000 000,00 zł brutto w roku 2020. Pozostała należność za 

wykonane zamówienie zostanie uiszczona w roku 2021.  

5. Płatności częściowe dokonywane będą na podstawie harmonogramu  

terminowo – rzeczowo - finansowego, zatwierdzonego przez Zamawiającego, nie 

częściej niż co 30 dni kalendarzowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania w latach 2019 i 2020 wyłącznie usług, 

dostawy materiałów i sprzętu. 

10. Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:  
 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 

wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, 

polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku 

użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej min. 600 m2, o wartości  nie 

mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda.  

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa 

będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:  

 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń, 

 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

 kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. 
 

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, doświadczenie, o którym mowa w Pkt 2 

ppkt 3 a), musi spełniać co najmniej jeden wykonawca. Nie jest dopuszczalne łączenie tego 

doświadczenia. 

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana 

łącznie dla wszystkich podmiotów. 
 

W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 5) w trakcie realizacji 

zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, pod warunkiem spełnienia wymogów 

stawianych łączonym funkcjom. 
 

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im 

ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących 

przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego 

pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. 
 

3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej 

wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się 

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 

Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, 

kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 
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4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody 

na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z im 

stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego działu SIWZ, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w pkt. 2 niniejszego działu SIWZ.  

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

9. Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące 

dokumenty:  

a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

oświadczenie należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej 

kopii,  

b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

oddzielne dokumenty wymienione w dziale 10 pkt 1 SIWZ w zakresie, w którym 
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każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia,  

c) dokumenty, o których mowa w dziale 11 pkt 1 SIWZ, winni złożyć wspólnie.  

2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

3) Wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ w miejscu „nazwa i adres 

wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się 

wspólnie.  

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zamawiający może wezwać 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w dziale 12 SIWZ  

– ETAP II postępowania.  

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA – ETAP I (dotyczy wszystkich wykonawców) 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienionych 

w dziale 9  SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:  

1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne 

na dzień składania ofert – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - uzupełnia oświadczenie we wskazanym 

miejscu.  

2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień 

składania ofert – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - uzupełnia oświadczenie 

we wskazanym miejscu.  

Wykonawca, który ma zamiar powierzyć część zamówienia podwykonawcy - uzupełnia 

oświadczenie we wskazanym miejscu.  

2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:  

1) Wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo – oświadczenie woli 

mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego 

imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – podpisania oferty albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej 

kopii.  

3) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej.  

     UWAGA Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, jakiekolwiek 

rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym, a przedmiarem robót oraz pominięcia 

pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty. 

4) Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć w 

oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
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udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

5) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku ich 

zaoferowania przez wykonawcę.  

6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert 

na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA – ETAP II (dotyczy wykonawcy, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza) 

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień 

złożenia tj.:  

1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów 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 jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. 

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów   
 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: 

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 
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„Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania 

pod nazwą: 

„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”. 

3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane wykonawcom przez inne osoby 

i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, 

niż wymienione w niniejszej SIWZ. 

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

 Pan Arkadiusz Gawłowski, tel.  32 235 64 24, pok. nr 12, godziny urzędowania: 

od poniedziałku do środy od godz. 730 do 1530, czwartek od godz. 730 do 1730, w piątek 

od godz. 730 do godz. 1330 . 

 Pan Bartłomiej Bobek, Pani Małgorzata Szczepańska, tel. 32 235 64 24, pok. nr 12, 

godziny urzędowania: od poniedziałku do środy od godz. 730 do 1530, czwartek od 

godz. 730 do 1730, w piątek od godz. 730 do godz. 1330 . 

15. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 16. Termin związania ofertą 
 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

17. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści załącznika 

nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane 

dokumenty stanowią załączniki do oferty. 

2. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. 

3. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

5. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty 

obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

7. Oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące 

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 
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8. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które 

spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając 

określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  
1) informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie 

od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

12. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca. 

13. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją. 

14. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej 

treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 
 

„Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”  
 

Nie otwierać przed 01.08.2019 r., godz. 9:30”. 
 

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy złożyć do dnia  01.08.2019 r. do godz. 900  Miejsce składania: Urząd Gminy 

w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice pok. Nr 4 (sekretariat). W przypadku 

ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.08.2019 r. o godz. 930. 

3. Miejsce otwarcia: siedziba zamawiającego: Urząd Gminy w Pilchowicach, 44-145 

Pilchowice, ul. Damrota 6. 

19. Opis sposobu obliczania ceny 

  

Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. 
  

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą 
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Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie 

PLN. 

21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
 

Kryterium Waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

Cena Wa = 60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt 

Okres gwarancji i rękojmi 

dla robót budowlanych  
Wb = 15,00 Tb = ((Tof /Tmax) x Wb x 100 pkt 

Okres gwarancji i rękojmi 

dla zainstalowanych 

urządzeń  

Wc = 5,00 Tc = ((Tof /Tmax) x Wc x 100 pkt 

Termin wykonania 

zamówienia 
Wd = 20,00 

do dnia 31.08.2021 0 pkt 

do dnia 30.07.2021 10 pkt 

do dnia 30.06.2021 20 pkt 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena 

Cof - cena badanej oferty 

Ca - liczba punktów w kryterium 

Wa - waga w ocenianym kryterium 
 

Tmax - najdłuższy termin zaproponowany przez wykonawcę (ilość miesięcy)  

Tof - termin zaproponowany w badanej ofercie (ilość miesięcy) 
 

Tb - liczba punktów w kryterium 

Wb - waga w ocenianym kryterium 
 

Tc - liczba punktów w kryterium 

Wc - waga w ocenianym kryterium 
 

Wd – waga w ocenianym kryterium 
 

W zakresie kryterium "okres gwarancji i rękojmi" okres gwarancji i rękojmi musi być 

wyrażony w całych miesiącach (min. 60 miesięcy, max. 120 miesiące). Zaoferowanie okresu 

dłuższego niż 120 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca 

otrzyma 15 punktów. Analogicznie sytuacja dotyczy gwarancji i rękojmi udzielnej dla 

zainstalowanych urządzeń. 
 

Łączna ilość punktów P uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona 

zostanie w następujący sposób: 

P = Ca + Tb + Tc + Wd 
 

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium.  

3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 

100 pkt. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ 
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oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej 

kryterium wyboru.  
 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu 

do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą: „końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.  
 

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp: TAK. 

 22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 

na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 

do SIWZ. 

2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 

94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - 

nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie. 

4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem 

z odpowiedniego rejestru. 

5. Przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) 

wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

o którym mowa poniżej, a w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione 

zabezpieczenie przekracza 5 lat i wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany, 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10,00 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 

wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zawierać również prawo do 

wypłaty kwoty odpowiadającej należnym karom umownym. Gwarant (Poręczyciel) nie 

może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków 

lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

5. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały 

okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu. 
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6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 

30,00 % wysokości zabezpieczenia. 

7. Termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować 

cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo 

wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. 

9. W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych w pkt. 

5, 6 i 8 elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający 

uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na  rachunek bankowy 15 8460 0008 2002 0005 8825 0009 z oznaczeniem 

„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”. Potwierdzenie przelewu (kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania 

oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca 

wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż 

pieniądz należy je złożyć przed podpisaniem umowy w Referacie Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, pokój nr 12, pierwsze piętro. 

24. Istotne postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy - załącznik nr 4. 

25. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności: 

 klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, 

 akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, 

 strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy 

przez to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających 

wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne 

opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z 
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zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres 

zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfiką 

techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót), 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności 

zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających 

wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ 

na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 

konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), 

e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 

z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub 

instalacji, 

i) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy, 

2) rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające 

z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad 

w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne 

w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego 

Zamawiający rezygnuje, 

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 

wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem 

przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby 

postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa ośrodka zdrowia  

w Pilchowicach” (oznaczenie sprawy: IZP.271.67.2019), 

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

c) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych 

do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na 

potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa ośrodka zdrowia  

d) w Pilchowicach” (oznaczenie sprawy: IZP.271.67.2019), Wykonawca nie 

przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku 

wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

4) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania 

przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 

z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia 

lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

5) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania 

będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów 

jakościowych, z ewentualną (zależną od Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia, 

6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 

w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona 
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z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku 

od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

7) W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 2177) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 

dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu 

umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie 

z działem VI ustawy Pzp. 

27. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu 

Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań 

zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

i rękojmi oraz kar umownych. 

28. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania zamawiającemu 

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo 

w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 złotych. 

29. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą  

w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6, e-mail: ug@pilchowice.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pilchowice jest Pani/Pani 

Leszek Proszowski, nowator@nowator.edu.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa 

ośrodka zdrowia w Pilchowicach” (oznaczenie sprawy: IZP.271.67.2019), 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 (*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

(**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

30. Załączniki do specyfikacji 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy. 

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wzór  umowy. 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz osób. 

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz robót budowlanych. 

7. ZAŁACZNIK NR 7 – Dokumentacja projektowa. 

8. ZAŁACZNIK NR 8 – Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 
 

Pilchowice, dnia 17.07.2019 r.                                              

                    Z up. Wójta 

 

      Arkadiusz Gawłowski 

      Kierownik Referatu 

      Inwestycji i Zamówień Publicznych 


