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                               Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie  

przetargu nieograniczonego pod nazwą : 

” Wydzielenie pożarowe i montaż systemu oddymiania klatek schodowych budynku 

G - Oddziału Psychiatrycznego, znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego 

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” 

 

 

 

wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty  5 548 000,00 euro 

 

 

   

  

 

 

Zatwierdził: 

 

…………………… 

 

 

Złotów, grudzień  2020. 
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Część I 

Postanowienia ogólne 

1. Informacje o Zamawiającym 

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie 

z siedzibą w Złotowie przy ul. Szpitalnej 28   

77-400 Złotów  
tel. (67) 263 22 33 , faks (67) 263 58 78  

strona: www.szpital.zlotow.pl 

adres e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 

 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Pani Bożena Michałek (tel. 67 263 22 33 wew. 329) , Jakub Sztekel (tel. 500 266 793), 
mail:przetargi@szpital.zlotow.pl 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zwanej dalej 

„ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 

4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie 

Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwana dalej 

specyfikacją w skrócie SIWZ. 

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

5.1. Wszelką  korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 

adres: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego  

z siedzibą w Złotowie przy ul. Szpitalnej 28 77-400 Złotów  

Środki komunikacji elektronicznej :  faks (67) 263 58 78 , adres e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 
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5.2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są  

Środkami komunikacji elektronicznej. 

5.3. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazywane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli treść dotrze do Zamawiającego na adres  podany w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem 

terminu na ich składanie.  

5.4. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej . 

 

Część II 

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

 

6. Przedmiot zamówienia 

6.1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Wydzieleniu pożarowym 
i montaż systemu oddymiania klatek schodowych budynku „G” Oddziału Psychiatrycznego znajdujących 
się na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” na podstawie dokumentacji 
projektowej.  

 Zakres robót budowalnych dotyczy wnętrza budynku i tylko w niezbędnym zakresie oddymiania, wy-

dzielenia klatek schodowych wraz z ich remontem, mimo występujących w obiekcie, a w szczególności na 

klatkach schodowych innych niezgodności z przepisami. Szczegóły zawarte są w dokumentacji projekto-

wej opracowanej przez Architektoniczną Pracownię Projektową Tomasz Drożdżyński. 

             Zakres prac obejmuje miedzy innymi: 

− konieczne wykucia otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nadproży 

− wykonanie przekuć stropu  

− montaż belek i wykonanie wylewek stropu 

− montaż klap oddymiających 

− obróbki i niezbędne roboty pokrywcze 

− budowa nowych ścian działowych,  

− wymiana i montaż drzwi  wewnętrznych, 

− wykonanie instalacji oddymiania, 

− montaż instalacja elektrotrzymaczy 

− montaż instalacja oświetlenia awaryjnego 

− montaż samozamykaczy 

− wywóz gruzu 
 

Zakres prac remontowych, na klatkach schodowych, nie opisanych w dokumentacji budowalnej a 
wymaganych przez Zamawiającego 

− gipsowanie, szpachlowane, osadzanie narożników, malowanie, ścian i sufitów na całości klatek scho-
dowych,  

− wymiana pochwytów i balustrad na nowe stalowe malowane proszkowo zgodnych z przepisami BHP 

− wymiana łączników i gniazd elektrycznych, wymiana opraw oświetleniowych (LED,  zapewniających 
wymagany poziom natężenia oświetlenia) 

− skucie istniejących płytek oraz cokolików, wywóz gruzu, wyrównanie i montaż nowych okładzin podło-
gowych z płytek gresowych na spocznikach piętrowych i miedzy piętrowych klatek schodowych wraz z 
montażem cokolików. Nowe cokoliki należy również zamontować na biegach 
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− uzupełnienia ubytków w okładzinach podłogowych na biegach (stopnie lastryko) wraz z umocowa-
niem luźnych 

− w przypadku kolizji z instalacjami elektrycznymi (łączniki oświetleniowe, gniazda, rozdzielnie) oraz sa-
nitarnymi obowiązkiem Wykonawcy jest przerobienie instalacji w sposób zapewniający pełną funkcjo-
nalność oraz wykończenie tych miejsc (gipsowanie, podmalowanie) 

− wymiana instalacji monitoringu wraz z montażem dodatkowych kamer na oddziale psychiatrycznym 
w 4 punktach (wymiana kamer: 20szt. wewnętrzne, 2szt. zewnętrzne, montaż nowych kamer: 20szt. 
wewnętrznych, 3 szt. zewnętrzne, wymiana rejestratorów 4 szt., zasilaczy, monitorów 4 szt.) wraz ze 
szkoleniem personelu 

− montaż  piktogramów ppoż (fotoluminescencyjny, certyfikowany, zgodny z normą ISO 7010, wyko-
nany na płycie sztywnej, z błoną klejącą na całej powierzchni): 

• nad drzwiami prowadzącymi do klatek schodowych 

• nad drzwiami prowadzącymi na zewnątrz budynku 

• na każdym biegu schodowym 

• przy urządzeniach ppoż (przyciski , centrale) 
 

 
Prace należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego (opisu 
technicznego, rysunków) oraz STWiOR (przedmiar załączony jest jedynie w formie pomocniczej). 

 
Uwagi: 

• Całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu 

• Codziennie przed przystąpieniem do pracy, Pracownicy Wykonawcy będą musieli poddawać 
się weryfikacji na obecność covid 19 (ankieta + badanie temperatury) – nie dotyczy to osób 
zaszczepionych 

• Zamawiający wymaga aby przed przystąpieniem do prac remontowych, Wykonawca opraco-
wał (w uzgodnieniu ze służbami BHP i PPPŻ Zamawiającego) plan BiOZ  

• Nowe drzwi na klatkach schodowych muszą być wyposażone w 5 par kluczy, zamek paten-
towy z wkładką, odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej, samozamykacz nawierzchniowy ate-
stowany ppoż -  nie gorszy niż TS300V, 3 zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach) 

• Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego mate-
riały w celu ustalenia kolorystyki 

• Zalecana WIZJA LOKALNA (w celu ewentualnej weryfikacji przedmiaru robót) 
 
 
 

Dodatkowe wymagania: 
 

− Przywrócenia porządku na terenach/pomieszczeniach używanych przez Wykonawcę do stanu pier-
wotnego; 

− Zabezpieczenia obiektu przed negatywnymi wpływami warunków atmosferycznych w trakcie prowa-
dzenia robót. 

− Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany 
przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: 

• dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

• inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące 

się  

do jego realizacji, 

− Wykonawca zaopatrzy obiekt (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane obo-

wiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp). 

− Wykonawca zabezpieczy stolarkę drzwiową/wygrodzenia aby nie dochodziło do zabrudzeń korytarzy 

lub zapewni codzienną utrzymanie czystości w pomieszczeniach przylegających do klatek a w 
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przypadku prac prowadzonych na korytarzu zapewni minimalizację zabrudzeń poprzez używanie np. 

odkurzaczy odsysających oraz sprzątanie na „bieżąco” 

− Wykonawca wykona niezbędne badania między innymi: instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, 

oddymiającej, instalacji sanitarnych itp. po zakończeniu prac 

− Wykonawca zabezpieczy stolarkę okienną i drzwiową przed uszkodzeniami 

− Wykonawca po zakończonych pracach  doprowadzi zarówno klatki jak i pomieszczenia przyległe do 

czystości (należy  przez to rozumieć miedzy innymi: umycie okien, podłogi, lamperii, barierek, stolarki 

drzwiowej). Całość tych prac zostanie odebrana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.  

− Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  przed wbudowaniem dokumenty potwierdzające mię-

dzy innymi rodzaj, jakość materiałów  

− Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu 
ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, 
oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru bądź innej osobie wskazanej do kontaktu. 

− Transport  materiałów do wbudowania, ruch pracowników, materiałów z rozbiórki będzie odbywał się  
wyłącznie klatkami schodowymi poprzez drzwi na zewnątrz (obowiązkiem Wykonawcy jest zamykanie 
na klucz drzwi zewnętrznych) 

− Wykonawca musi zabezpieczyć własnym robotnikom pomieszczenie wc (toi-toi),  

− Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi zamontowanych urządzeń/ instalacji (ppoż) 

− Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał na własny koszt przeglądy serwisowe: instalacji 
oddymiającej, oświetlenia awaryjnego klatek oraz systemu monitoringu (co najmniej raz do roku) 

 
Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania 
równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu  i nie zmieniające istotnie 
zasad budowy oraz realizacji rozwiązań technicznych ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych 
wydajności i funkcjonalności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Żadne propozycje 
zamienne w zakresie materiałów czy technologii nie mogą prowadzić do zmiany projektu, tras kablowych 
czy warunków instalacji. 
Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien 
przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie ta-
beli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty 
wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe wraz z akceptacją osoby posiadającej 
uprawnienia projektowe w danej branży  o możliwości zastosowania danego rozwiązania   oraz inne do-
kumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi /  Projektantowi działającemu na zlecenie Inwe-
stora), ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projek-
towej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełniania warunków Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu umowy, prawa bu-
dowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
6.2. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 

decyzję pozwolenia na budowę. 

6.3. Do wykonania robót muszą być zastosowane materiały posiadające aktualne deklaracje lub certyfikaty z 

odpowiednimi dokumentami odniesienia: PN, PN-EN, AT. 

6.4. Koszty poboru energii i wody w trakcie realizacji zamówienia  ponosi Wykonawca. 

6.5. Warunki realizacji zamówienia - Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z Pozwoleniem na 

budowę, dokumentacją projektową, itp . Zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
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budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót zostały zawarte w Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

6.6.  Gwarancja - Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na zrealizowane roboty budowalne stanowiące  

przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy do maksymalnie 60 miesięcy. W przypadku, kiedy 

gwarancja producenta na dany materiał będzie dłuższa niż gwarancja określona w ofercie Wykonawcy, 

przekaże on karty gwarancyjne do Zamawiającego. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 

6.7.  Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane 
                 45232460-4 – roboty sanitarne 
                 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 

6.8 Lokalizacja inwestycji  :  Złotów, ul. Szpitalna 28 , Nr Działki 294/3.  

 

7. Warunki realizacji  zamówienia 

7.1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

7.2. Do wykonania roboty budowlanej i objętej umową Wykonawca będzie używał narzędzi, sprzętu 

i materiałów własnych lub podwykonawców.  

7.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową obowiązki z należytą starannością, terminowo 

oraz fachowo, z uwzględnieniem przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisów sanitarnych. 

7.4  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami  ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320ze zm). Wymóg zatrudnienia na umowę 

o prace dotyczy min.  dwóch osób przeznaczonych do wykonywania robót ogólnobudowlanych( tj. 

budowlanych, montażowych , wykończeniowych – nie dotyczy branży sanitarnej oraz elektrycznej ). Osoby 

te mają być zatrudnione na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres realizacji zadania będącego 

przedmiotem zamówienia. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy. 

 

8. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 

9. Zamówienia częściowe i wariantowe 

9.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9.2. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków 

       zgodności  oferty ze SIWZ . 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych 

 

10. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. 
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Zakres robót budowanych wg  Kodów CPV:  

45.00.00.00-7 – roboty budowlane 
45.23.24.60-4 – roboty sanitarne 
45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne 

Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie : udzielenie zamówienia poprzedzone będzie 

sporządzeniem  przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego . Przedmiar będzie podstawą do podjęcia 

negocjacji z wykonawcą. 

 

11. Podwykonawstwo 

11.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, 

11.2.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 

11.3.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców jeżeli wykonawca zamierza 

powołać podwykonawców. 

 

Część III 

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy 

 

12. Warunki udziału w postępowaniu 

12.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu; 

12.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania odpowiednich wymaganych prawem uprawnień – zamawiający nie uszczegóławia warunku 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  400 000,00 zł, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  dysponuje min. 

jedną osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa lądowego o specjalności: budowlanej, 

sanitarnej i elektrycznej (bez ograniczeń), zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów;  

d) zdolności zawodowe : wykonawca spełni warunek gdy wykaże  wykonanie min. 2  robót budowlanych  

dotyczących wydzielenia klatek schodowych stolarką wraz z montażem systemów zapobiegania zadymieniu 
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klatek schodowych, każda na wartość nie mniejszą niż  300 000,00 zł (brutto)  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;  

12.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w pkt 12.2. c)  zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia 

postawione warunki lub wszyscy wykonawcy łącznie spełniają te warunki. Natomiast warunek opisany w pkt 

12.2. b) musi być spełniony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

12.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 12.2. b, c, d) 

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

12.5. Podmioty trzecie.  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

4. 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. 
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5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. Zobowiązanie to składane 

jest wraz z ofertą. 

12.6. Podstawy wykluczenia 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki 

wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz   art.24 ust. 5 pkt. 1 oraz 8 PZP  

 

13. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu: 

13.1. W ofercie  wykonawca składa : 

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty wg. treści ze Załącznik nr 2 do SIWZ 

b)   Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną .  

c)   Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 13.1.e)  niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia. 
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e)   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.1.e)  niniejszej SIWZ. 

f)   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których 

mowa w pkt. 13.1.e) niniejszej SIWZ. 

g) Uproszczony kosztorys ofertowy 

 

13.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu  oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz z 

przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

13.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamó-

wienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub doku-

mentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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d) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie 

z wymogami pkt 12.2. b) SIWZ; 

e) wykazu zrealizowanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty 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 uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty; powyższe dokumenty mają potwierdzać spełnienie wymagań w zakresie zdolności technicznej 

opisanej w pkt. 12.2 d) SIWZ; 

f) wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz powinien spełniać wymagania 

Zamawiającego określone w pkt 12.2. c) SIWZ; 

 

Uwaga: Zamawiający może jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13.4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu 

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 17.9 SIWZ. 

 

14. Oferta wspólna 

14.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ra-

mach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać bę-

dzie następujące wymagania: 

14.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezen-

towania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
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14.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i 

zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

14.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 

14.1.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy wymagania te muszą być 

spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składają-

cych ofertę wspólną osobno), z zastrzeżeniem pkt 14.4 SIWZ. 

14.1.5. Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa 

i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując 

w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 

Wykonawców składających ofertę wspólną. 

14.1.6. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 

14.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, 

którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 

14.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażą-

dać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 

 

15. Wykonawca zagraniczny  

1. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ, ze szczególnym 

uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana 

przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  –13.3 a, b, c – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
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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,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 

16. Wadium przetargowe 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 

w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) 

16.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

1.a.a) w pieniądzu, 

1.a.b) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym iż poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

1.a.c) w gwarancjach bankowych, 

1.a.d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

1.a.e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz.U z 2016r., poz. 

359 ze zm.).  

Dokument wadium w jednej z form wymienionych w pkt 16.2 lit. b),c),d) i e) SIWZ musi być załączony do 

oferty w formie oryginału. Beneficjentem takiego dokumentu musi być : Szpital Powiatowy  

im. A. Sokołowskiego   z siedzibą w Złotowie przy ul. Szpitalnej 28 77-400 Złotów . 

 

16.3.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto 

Zamawiającego:  Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego  z siedzibą w Złotowie przy ul. 

Szpitalnej 28  77-400 Złotów  

Nr konta :  SBL Złotów  nr  67 8941 0006 0017 7904 20 0000 10.    

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej w przelewie  powinno zostać zamieszczone  

sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie 40/ZP/2020” 

16.4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 

ust.5 pkt 1,2 i 3 oraz art. 46 ust. 4a PZP 

16.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w 

wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty. 

16.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 
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b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, 

d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

16.7. Zamawiający zwraca  wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 16.6 SIWZ. Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

16.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 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. 

16.10. Związanie ofertą i wadium : 

1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę :  jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w 

sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 

 

Część IV 

Zasady przygotowania oferty 
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17. Opis sposobu przygotowania ofert 

17.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ. 

17.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty warian-

towej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

17.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać nastę-

pujące wymogi: 

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej , 

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te 

złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 

własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 

reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, 

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony 

oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie określające jego zakres i 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt 14.1.2 SIWZ, oraz pkt 17.3. 

lit. b SIWZ) należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji 

danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że 

Specyfikacja stanowi inaczej. 

17.4. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własno-

ręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

17.5. Określone w pkt 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być 

sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 

17.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na ję-

zyk polski. 

17.7. Wszystkie strony oferty musza być ponumerowane oraz połączenie w sposób trwały uniemożli-

wiający dekompletację oferty. 

17.8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przy-

padku pieczęci imiennej. 

17.9. Tajemnica przedsiębiorstwa 
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a) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

wraz z uzasadnieniem skuteczności zastrzeżenia w rozumieniu art. 11 ust.4  ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu 

co oferta. 

b)  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 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. 

c)  Celem skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa , Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dowody na to, że: 

- zastrzeżone informacje maja charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub 

inny posiadający wartość gospodarczą, 

- zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 

- podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

d) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 

podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje 

dostępne do wiadomości publicznej. 

 

18. Opakowanie oferty 

18.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym 

bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

18.2. Na opakowaniu prosimy podać nazwę, adres, tel. kontaktowy,  Wykonawcy. 

18.3. Opakowanie należy zaadresować i opisać wg wzoru: 

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego  
z siedzibą w Złotowie przy ul. Szpitalnej 28   
77-400 Złotów  
 

Znak Sprawy: 40/ZP/2020 

 

OFERTA na:  

”Wydzielenie pożarowe i montaż systemu oddymiania klatek schodowych 

budynku G - Oddziału Psychiatrycznego, znajdujących się na terenie Szpitala 
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Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  

w Złotowie”  

Nie otwierać przed godz. 10.15 w dniu 26 stycznia  2021 r. 

 

18.4. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opakowania ofert Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po 

terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie (zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy). W 

przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

nieterminowe dostarczenie ofert. 

 

19. Koszty przygotowania oferty 

19.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

19.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji 

20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyja-

śnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

20.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upły-

wie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wnio-

sek bez rozpoznania. 

20.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnie-

nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

20.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej, na której 

jest zamieszczona specyfikacja: http://www.szpital.zlotow.pl 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

20.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 

21. Zmiana treści specyfikacji i treści ogłoszenia 
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21.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu skła-

dania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfi-

kacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której jest ona zamieszczona: 

                                                                              http://www.szpital.zlotow.pl 

21.2. Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a in-

formację o zmianach ogłoszenia – na ww. stronie internetowej. 

21.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym Wyko-

nawców  publikując informację na ww. stronie internetowej. 

 

22. Sposób obliczenia ceny oferty. 

22.1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) jest to 

cena ryczałtowa. W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę całkowita brutto, za 

którą podejmuje się zrealizowania całości zamówienia. Wykonawca nie może 

samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty. Ryzyko 

konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie 

realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł, stawki VAT itp., 

obciążą Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.   

22.2. Oferowane ceny winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją i 

wzorem umowy. Zamawiający nie  zapewnia zwolnienia Wykonawcy z   żadnych 

podatków, opłat, ceł, cen materiałów, transportu itp., z których nie przewidziano w SIWZ, 

ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też 

ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, 

ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. 

22.3. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone w walucie polskiej z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

22.4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1c Prawa zamówień publicznych, w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 

1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych,  jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od 

towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

22.5. Składniki cenotwórcze zastosowane w ofercie nie zostaną zmienione do końca 

obowiązywania Umowy. 

 

23. Waluty obce 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 

Część V 
Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

24. Tryb oceny ofert 

Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

W postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 24aa Pzp. 

 

25. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria -  przypisując im 
odpowiednią wagę procentową: 

Cena oferty brutto   -  60% 

Gwarancja -  40% 

25.1. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

a) kryterium cena oferty brutto  C - waga kryterium: 90% (max 90 pkt.)  do porównania i oceny 
ofert zostanie zastosowany następujący wzór: 

  

najniższa cena oferty brutto 

C = ------------------------------------------- x 100 pkt.  x 90%. 

cena brutto oferty badanej 
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b)  kryterium gwarancja   G - waga kryterium: 10% (max 10 pkt.) 

Kryterium G ustalane będzie na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

 W ramach kryterium gwarancja  Wykonawca otrzyma punkty wg poniższych zasad: 

Ilość zadeklarowanych lat gwarancji G - liczba punktów uzyskanych za 
kryterium „gwarancja” 

36 mc  0 

48 mc 20 

60 mc 40 

 25.2. Na otwarciu ofert zamawiający poda ceny ofert, a także gwarancję w oparciu o oświadczenie 
wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

26. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w 

kryteriach oceny ofert. Obliczenie według wzoru: 

Pc = C+G 

gdzie: 

Pc-  łączna liczba punktów z kryteriów 

C – punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”, 

G - punkty uzyskane w kryterium „gwarancja” 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag  może uzyskać oceniana oferta, wynosi 100 

punktów. 

Wynik działania w każdym z kryteriów podawany będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Część VI 

Informacja o trybie składania i otwarcia ofert 

 

27. Miejsce i termin składania ofert 

27.1. Oferty należy składać do dnia  26 stycznia  2021 r. do godz.10.00 w Sekretariacie Szpitala 

Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie , sekretariat, pokój 105   

27.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

 

28. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 stycznia  2021 r.. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego – sala 
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konferencyjna w budynku administracji Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie .  

 

29. Publiczne otwarcie ofert 

29.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

29.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

29.3. Otwarcie ofert : 

1. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

30. Termin związania ofertą 

30.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

31. Zmiana i wycofanie oferty 

31.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert. 

31.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno zostać złożone w sposób i formie 

przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem 

„zmiana” lub „wycofanie”. 

Część VII 

Postanowienia dotyczące umowy 

32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

32.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w wysokości  10% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie w wysokości 70% 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  oraz gwarancji  wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia. 
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32.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych, w pkt. 33.2. 

b), c), d), e) SIWZ musi być przekazany Zamawiającemu w formie oryginału i powinien zawierać 

stwierdzenie iż gwarancja lub poręczenie jest „bezwarunkowa i płatna bezzwłocznie na pisemne 

wezwanie Zamawiającego”. 

 

32.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Szpital Powiatowy  im. A. Sokołowskiego w Złotowie  

Nr : SBL Złotów  nr  67 8941 0006 0017 7904 20 0000 10.    

 

32.4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wraz, z odsetkami wynikającymi z umowy, z rachunku bankowego, 

na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

33. Termin płatności 

Terminy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy 

stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Płatność przelewem 30 dni. Rozliczenie następuje na 

podstawie jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej. Wartość  faktury częściowej musi 

obejmować zakres dwóch klatek schodowych (nr3, nr4)  a wartość jej ustalona zostanie na podstawie 

kosztorysu ofertowego Wykonawcy.  

 

34. Kary umowne 

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy. 

35. Istotne postanowienia umowy 

35.1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji. 
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35.2. Wykonawca akceptuje treść istotnych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, oświadczeniem zawartym w treści formularza 

ofertowego. Postanowienia umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę 

36. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 

36.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego. 

36.2. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu 

informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 32 SIWZ. 

 

Część VIII 

Postanowienia końcowe 

37. Podwykonawcy 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia. 

37.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

37.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza  

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy  w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

37.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

38. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U z 2017r., poz. 1579). 

 

39. Inne postanowienia 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

40. Wykaz załączników 

1. Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa  
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2. Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 - oświadczenia 

4. Załącznik Nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

5. Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych robót 

6.  Załącznik Nr 6 – Istotne postanowienia umowy 
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Nr sprawy 40/ZP/2020                                                                                                              Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ   OFERTY 

 

Nazwisko  i adres  Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………* 

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej 

jego dane) 

 

Adres korespondencyjny: ul.…………………………………………………………………… 

Województwo:…………………………………….**Powiat:…………………………………….** 

Tel:..............................., fax:................................, tel. komórkowy……………………, 

Regon:…………………………….**NIP:………………………………………………………..** 

Adres e-mail do korespondencji:…………………..…@.......................................... 

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………….. 

*-w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać kraj.**- Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: ” Wydzielenie pożarowe i montaż systemu 

oddymiania klatek schodowych budynku G - Oddziału Psychiatrycznego, znajdujących się na terenie 

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” przekładamy niniejszą ofertę oświadczając, 

że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za: 

wartość całkowitą netto……………..…….……..zł, plus stawka VAT 23%, cenę całkowitą 

brutto………………………………..….zł, słownie brutto..…………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………….………….zł, 

 

Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres   …………….…. mc. , 

Termin realizacji  robót budowlanych do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

1.   oświadczamy,  iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

 

2. oświadczamy, że zamówienie będzie  zrealizowane zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. 
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3.oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

 

4.oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

 

5. oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych  tam warunkach 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 

6.oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy. 

 

7.informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia 

obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących usług**: 

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

 

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

* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisać nie dotyczy 

        ** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w Załączniku nr 2 do 

wzoru formularza oferty  część dotyczącą podwykonawców. 

 

8.informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach technicz-

nych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charak-

teru prawnego łączących nas z nim stosunków prawnych**: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..………… 

* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na  zasobach innych podmiotach wpisać 

nie dotyczy. 

        ** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów  i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 

do  wzoru formularza oferty  część dotyczącą innych podmiotów. 

 

UWAGA: w przypadku,  gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów należy wypełnić 

załącznik nr 1 i  załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty również w części dotyczącej innych podmiotów 

na zasoby których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga aby podmioty na zasoby których w 

zakresie doświadczenia powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia. 
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9.Czy wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą? (Właściwe zakreślić)   
□ TAK  □ NIE 
 

 

............................................., ............... 2021 r.   ......................................................................... 

              miejscowość                 data                  podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

przedstawiciela(-i) Wykonawcy *  

*w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.        

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ       40/ZP/2020 
 
 

Nazwisko  i adres Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………………………* 

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej 

jego dane) 

 
 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym  na :  „Wydzieleniu pożarowym i montaż systemu 

oddymiania klatek schodowych budynku „G” Oddziału Psychiatrycznego znajdujących się na terenie 

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” 

                                          oświadczamy, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego SIWZ . 

 

 

    ............................................., ............... 2021 r.   ..………........................................................................................ 
              miejscowość                     data    podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)                  
                                                                                     Wykonawcy * - w przypadku Wykonawców występujących  
                                                                                      wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: 

……………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

............................................., ............... 2021 r.   ..………............................................................................................. 
              miejscowość                 data                   podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)     
                                                                                     Wykonawcy * - w przypadku Wykonawców występujących  
                                                                                        wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

............................................., ............... 2021 r.   ..………........................................................................................ 
              miejscowość                 data                     podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-   
                                                                                       i)    Wykonawcy *  - w przypadku Wykonawców występujących  
                                                                                       wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. 
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Nazwisko  i adres  Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………* 

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej 

jego dane) 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :  „Wydzieleniu pożarowym i montaż systemu 

oddymiania klatek schodowych budynku „G” Oddziału Psychiatrycznego znajdujących się na terenie 

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”. 

 

                                             oświadczamy, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt.1  oraz 8  ustawy Pzp. 

 

............................................., ............... 2021 r.   ..………........................................................................................ 
              miejscowość                 data                    podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-  
                                                                                     i)    Wykonawcy * - w przypadku Wykonawców występujących  
                                                                                      wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. 

 

 

                Self cleaning ( samooczyszczenie)  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 , art. 24 ust. 1 pkt.1 oraz 8 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

   ........................................., ............... 2018 r.   ..………........................................................................................ 
              miejscowość                 data                       podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  
                                                                                        przedstawiciela(-i)    Wykonawcy * - w przypadku Wykonawców   
                                                                                         występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub  
                                                                                         Pełnomocnik. 

 



31 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: ……………………………………………………………...……….………………………………………………………….(podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

............................................., ............... 2021 r.   ..………........................................................................................ 
              miejscowość                 data                    podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(- 
                                                                                     i)    Wykonawcy *  - w przypadku Wykonawców występujących  
                                                                                    wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

............................................., ............... 2021 r.   ..………........................................................................................ 
              miejscowość                 data                   podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)     
                                                                                   Wykonawcy *  - w przypadku Wykonawców występujących  
                                                                                   wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

............................................., ............... 2021 r.   ..………........................................................................................ 
              miejscowość                 data                     podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(- 
                                                                                      i)    Wykonawcy * - w przypadku Wykonawców występujących  
                                                                                     wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. 
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
 
 
  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
 
 
      …………………………………………………….. 
       Podpis  wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
1) rozporządzenie 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).  

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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               Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................................. 

 (w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia) 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
robót budowlanych, zgodnie ze  SIWZ 
1 2 3 4 5 
Lp. Nazwa podmiotów, na rzecz 

których roboty budowlane 
zostały wykonane wraz z 
podaniem ich adresów. 

Opis zrealizowanego zamówienia 
 

Wartość wykonanego 
zamówienia 
w PLN 

Daty wykonywania  
(od-do), miejsce 

 
 
1. 
 
 

    

 
2. 
 

    

 

..........................., ............ 2021 r.           …………………………………………………………………………………… 

(miejscowość)                           (data)                                       (pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: ......................................................................................................... 
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 
 
WYKAZ OSÓB 

 
 

 

Lp. 
Imię  
i nazwisko 

Podstawa 
dysponowania 
osobą 

Pełniona 
funkcja 

Uprawnienia 

1. 
 
 

zasób własny/ 
zasób innych 
podmiotów* 

Kierownik 
budowy  

posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń numer 
………………………… 
w specjalności 
……………………………………………………… 
 

2. 
 
 

zasób własny/ 
zasób innych 
podmiotów* 

Kierownik 
robót 
elektrycznych 

posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami elektrycznymi 
bez ograniczeń numer 
………………………… 
w specjalności 
……………………………………………………… 
 

3.  
zasób własny/ 
zasób innych 
podmiotów* 

Kierownik 
robót 
sanitarnych 

posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami sanitarnymi 
bez ograniczeń numer 
………………………… 
w specjalności 
……………………………………………………… 
 

 
* niepotrzebne skreślić, 
W przypadku wskazania potencjału innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do jego udostępnienia na czas realizacji zamówienia. 
 

 
 
 

.............................................,............... 2021 r.                 ..................................................... 

miejscowość                           data   podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

przedstawiciela(-i) Wykonawcy 

 

 

 

 


