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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej (SWZ) 

 
Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi na: 

 
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. “Głęboka 

modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia                 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129) zwanej dalej 
”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na 
podstawie art. 3 ustawy Pzp. 
 
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu 
dostępnego pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego pod adresem 
/Szpitalraciborz/SkrytkaESP 
Składanie ofert następuje poprzez www.miniportal.uzp.gov.pl  
 
Wersja elektroniczna specyfikacji warunków zamówienia została zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: www.miniportal.uzp.gov.pl oraz www.szpital-
raciborz.org 
 
 
 
 
 

      Zatwierdził:     
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      1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka 
47-400 Racibórz ul. Gamowska 3 

       www.szpital-raciborz.org 
       tel 32 755 37 37; fax 32 755 50 49 
       NIP: 639-17-03-765 
       mail. przetargi@szpital-raciborz.org  

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Podstawowym bez 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń                       
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia          
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie 

 

3. INFORMACJE OGÓLNE  

1.  Komunikacja w postępowaniu 

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 
miniPortalu pod adresem, www.miniportal.uzp.gov.pl   

       2.  Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org 

       3. Zaleca się  kierowanie pytań i pism /prócz ofert/ bezpośrednio na  
               maila: przetargi@szpital-raciborz.org 

 4.   Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której       
        udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia  
         bezpośrednio związane z postępowaniem: www.miniportal.uzp.gov.pl , oraz      
         www.szpital-raciborz.org  

        5.  Katalogi elektroniczne 

    Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

6.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                  
z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 
1129). 
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. 
„Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w budynku Szpitala im. dr. Józefa Rostka”.  

Do obowiązków Inwestora Zastępczego w szczególności należy: 

 
Odpowiedzialność Inwestora zastępczego: 
1. Inwestor zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa w imieniu i na 
rachunek Zamawiającego jako jego pełnomocnik.  
2. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu 
zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 
3.  Inwestor zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą  
umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.  

4. Naprawienie szkody obejmuje pełny zakres szkody Zamawiającego. 
  
Obowiązki Inwestora zastępczego: 
Etap I  – weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów.  
1) Inwestor zastępczy dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, w celu  
sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na dokumentację  
opracowań i dokumentów.  Zleci opracowanie brakującą dokumentację  projektowo-
kosztorysową i specyfikację techniczną oraz dokona weryfikacji ewentualnych błędów w 
opracowanej i dostarczonej przez zmawiającego dokumentacji.  
Inwestor zastępczy dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową  
weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.  
Inwestor zastępczy zweryfikuje także kompletność dokumentów pozwoleń  
i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający, z punktu  
widzenia realizacji całości robót – sprawdzenie oraz załatwienie wszystkich pozwoleń 
wynikających z dokumentacji jest elementem pełnionego nadzoru inwestorskiego. 
2) Weryfikacja dokumentacji zostanie przeprowadzona w sprawnym tempie, najpóźniej  
do czasu ogłoszenia przetargów na opracowania projektowe i roboty budowlane. 
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Inwestor zastępczy zaproponuje 
konkretne rozwiązania możliwe do wprowadzenia do treści SWZ.  
 
Etap II  – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych  na wyłonienie Wykonawcy zadania – do czasu ostatecznego  
rozstrzygnięcia przetargów na Wykonawców, przy czym ogłoszenie przetargów nastąpi 
zgodnie z harmonogramem wynikającego z umów z instytucjami współfinansującymi.  
1) Inwestor zastępczy opracuje dokumentację przetargową na brakujące opracowania 
projektowe i roboty budowlane, oraz po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
przeprowadzi procedurę przetargową doprowadzając do zawarcia przez Zamawiającego 
umowy z Wykonawcą,  zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych;  
2)  Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą Inwestor zastępczy dostosuje  
w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcami podjęte działania zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo finansowym przedstawionym przez Zleceniodawcę, cykl 
realizacji oraz plan płatności powinien zostać dostosowany do harmonogramu wynikającego 
z umów z instytucjami współfinansującymi.  
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3) Inwestor zastępczy zapewni obsługę prawną czynności opisanych w pkt 1 i 2.  

 
 

Etap III  – zarządzanie inwestycjami i nadzór nad realizacją inwestycji oraz rozliczenie  
projektu.  
 Do obowiązków Inwestora zastępczego należy: 
1)  Wykonywanie wszelkich obowiązków i czynności jakie obciążają Zamawiającego  
z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,  
związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji aż do  
zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia, a w szczególności z umów  
dotacji  w zakresie pomocy zewnętrznej oraz umów z wykonawcami robót  
budowlanych, a także obowiązków wynikających z prawa administracyjnego  
w związku z realizacją inwestycji (budów), a w szczególności ustawy - Prawo budowlane.  
2)  Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności  
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz zawartą umową. 
3)  Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, sprawdzenie jakości wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  
4)  Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru  
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.  
5)  Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.  

 
 Inwestor zastępczy jest zobowiązany w szczególności do:  
1)  Przekazania wykonawcy robót dokumentacji projektowej i innych dokumentów  
niezbędnych do prowadzenia budowy.  
2)  Przekazania placu budowy wykonawcy robót przy udziale przedstawiciela  
Zamawiającego.  
3)  Prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w pełnym zakresie  
obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane.  
4)  Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie  
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej.  
5) Kontroli poprawności w prowadzeniu dzienników budowy oraz dokonywanie w nich  
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego 
oraz wyceny robót.  
6)  Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania  
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót. 
7) Dopuszczania (lub odrzucania) do stosowania materiałów, prefabrykatów, wszystkich 
elementów, a także sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o 
przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
8) Nadzoru i sprawdzania zgodność dostarczonego sprzętu z warunkami wynikającymi z 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych;  
9) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień  
dotyczących umowy.  
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10) Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru  
autorskiego, przekazywanie ewentualnych zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych  
zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i uzyskanie od Projektanta zgody  
na zmiany bądź w uzasadnionych przypadkach egzekwowanie poprawienia  
lub uzupełnienia dokumentacji w trakcie robót w zakresie projektu budowlanego.  
11) Zapewnienia wypełnienia warunków umów zawartych z instytucjami 
współfinansującymi zadania inwestycyjne, w tym w szczególności dotyczących  
osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, zgodności postępu robót i odbiorów  
z harmonogramem robót, sprawozdawczości i rozliczeń oraz innych postanowień  
zapisanych w tych umowach.  
12) Niedopuszczenia do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego;  
13) Opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod  
względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień  
publicznych - z podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy.  
14) Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek  
wszelkich nieprzewidzianych robót. 
15) Dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania ewentualnych zamówień  
dodatkowych (koniecznych), robót zamiennych oraz ich nadzorowanie;  
16) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z dokumentacją fotograficzną  
tych robót (na nośnikach elektronicznych).  
17) Uzgodnienia z Wykonawcą rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia jej  
i zatwierdzenie do odbioru.  
18) Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności  
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych  
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót. 
19) Sprawdzenia  obmiaru wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót  
o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem  
usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru  
wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad.  
20) Sporządzania protokołów potwierdzających wykonanie robót w ciągu 10 dni od  
otrzymania od Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych.  
Odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie muszą mieć wyodrębnione części  
dotyczące kosztów - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inwestor zastępczy  
będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie  
wytycznych Instytucji udzielającej wsparcia finansowego i Zamawiającego.  
Zamawiający poda Inwestorowi zastępczemu dyspozycje dotyczące kosztów lub  
innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń.  
21) Przygotowanie projektów rozliczeń z instytucjami współfinansującymi inwestycję,  
wymaganych od Zamawiającego przez te instytucje, włącznie z projektami rozliczeń  
końcowych, a także czynny udział w kontrolach przeprowadzanych przez te  
instytucje.  
22) Koordynowanie w uzgodnieniu i na rachunek Zamawiającego działań promocyjnych  
wynikających z umów z instytucjami współfinansującymi zadanie oraz z wytycznych  
tych instytucji.  
23) Identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych  
roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym  
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.  
24) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz  
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na  
terenie budowy. 
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25) Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu  
do nich. 
26) Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od  
umowy);  
27) Żądania od Wykonawcy robót: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania  
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także  
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła  
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub  
pozwoleniem na budowę.  
28) Dochodzenia od Wykonawcy robót kar umownych oraz odszkodowania z tytułu  
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
29) Zapewnienia obsługi prawnej inwestycji oraz zastępstwa sądowego w przypadku  
powstania sporów wynikających z realizacji umów z Wykonawcami robót budowlanych.  
 
Etap III – oddanie do użytkowania  
 
1) Obowiązkiem Inwestora zastępczego będzie uzyskanie decyzji - pozwolenia na  
użytkowanie obiektów, które powstaną w wyniku realizacji nadzorowanych przez  
niego zadań. 

 

2)  Wspólny Słownik Zamówień: 
 
71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne  
71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  
71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego  
71.53.00.00-2 Doradcze usługi budowlane  
71.54.10.00-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 
71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  
79.11.00.00-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 

 

3)  Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 
 

4) Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp  wymaga, aby osoba (Specjalista ds. 
zamówień publicznych), która będzie wykonywać czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, była przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały czas 
realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniona na podstawie umowy o pracę                    
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U z 
2020 poz.1320). 

5) Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania na każde wezwanie Zamawiającego 
w terminie do 10 dni roboczych, spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt.4 poprzez 
przedstawienie oświadczenia o zatrudnieniu ( wyjątkiem jest tylko zdarzenie losowe). 
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5. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERTY WARIANTOWEJ, O KTÓREJ MOWA                
W ART. 92 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7             
i 8 ustawy Pzp. 

7. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
       Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. 

8. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone  w niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału               
w postępowaniu: 

1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł. 

2) Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie że wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną usługę 
polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub 
Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, 
przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych co 
najmniej  11.000.000,00 PLN brutto. 

Wykonawca musi wykazać dysponowanie n/w osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

- Koordynator -  Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej        
(1 osoba) 

-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub 
kierownik budowy, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. 

- Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej (1 osoba), wymagane: 
-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub 

kierownik budowy, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych 
obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne. 
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- Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych (1 osoba), wymagane: 

-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru 
i/lubkierownik robót sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych, 

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.  

- Specjalista ds. zamówień publicznych (1 osoba) 
-  co najmniej 5 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań                

przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 
- Specjalista ds. rozliczeń (1 osoba) 

-     doświadczenie w rozliczaniu inwestycji. 
Wykonawca winien również zapewnić dodatkowych specjalistów w sytuacjach, 
kiedy to będzie konieczne tj. Radcę Prawnego. 

  
Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku 
braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny 
koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w 
kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.  
Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji poszczególnych specjalistów. 
Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć oświadczenie Wykonawcy, że 
zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do 
właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada 
Prawo budowlane -  na załączniku nr 3. 
 

3) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.   

4) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów 

           Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.   
 

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POST ĘPOWANIA  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec 
którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania              
o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 



SWZ 
Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku                                                 

Szpitala im. dr. Józefa Rostka  

 

 
 Strona: 9/25 

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

10 INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Formularz ofertowy  - Załącznik Nr 1 do SWZ 

2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału  -  Załącznik  Nr 2 do SWZ 
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące 
wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia 

3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 6 do 
SWZ 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:  

 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami -    Załącznik Nr 3 do SWZ 

2. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia 

3. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
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zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej 

                                                                                 Załącznik Nr 5 SWZ 

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej. 

2 Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG 

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 
1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

 

 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub 
CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
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przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych 
dokumentów.  

 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                       
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę 
do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na 
dzień ich złożenia. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

11 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJ ĄCYCH NA ZASOBACH  
PODMIOTÓW TRZECICH  

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich, na zasadach 
określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
zobowiązany jest: 

1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
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b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego, 
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału                     
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

3) przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone                
w pkt 10.1 Tabela 2 ppkt. 1, 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że 
nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt 9 
niniejszej SWZ. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe,  podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJ ĄCYCH POWIERZY Ć 
WYKONANIE CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM  

Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia Podwykonawcom.  

13 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ                      
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                              
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                             
w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o 
którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 SWZ, składa każdy  z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

14 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO                  
Z WYKONAWCAMI ORAZ O ŚRODKACH KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, PRZY U ŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY B ĘDZIE 
KOMUNIKOWAŁ SI Ę Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE                       
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
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SPORZADZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI  
ELEKTRONICZNEJ  

  1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 
wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
344).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 
podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych 
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, 
a także oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Wymaga się, aby folder zawierający ofertę nie przekraczał pojemności 100 
MB. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal pod rygorem odrzucenia. 

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się: 
1) drogą elektroniczną: przetargi@szpital-raciborz.org 
2) miniPortal – dostępny pod adresem www.miniportal.uzp.gov.pl, który jest 

przeznaczony do elektronicznej komunikacji między zamawiającym, a 
wykonawcą  w rozumieniu ustawy. 

4. Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem miniPortal. 
Złożenie oferty, złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału, złożenie wniosku o 
wyjaśnienie dokumentacji przetargowej, uzupełnienie kwalifikacji, wyjaśnienie ofert, 
zgłaszanie sprzeciwu, nastąpi pomiędzy zainteresowaną stroną (zwana dalej 
„wykonawcą”) i zamawiającym  wyłącznie drogą elektroniczną w języku polskim oraz 
w sposób gwarantujący kompletność danych zawartych we wszystkich dokumentach, 
w tym ochronę danych poufnych i osobowych. Ta metoda komunikacji dotyczy 
wszelkiej komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują droga 
elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP postępowania). 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
W zakresie formalnym: 
Leszek Gołuchowski: przetargi@szpital-raciborz.org; tel. 32 755 50 80; Dział Zamówień 
Publicznych,  
Kalina Barlik:  kbarlik@szpital-raciborz.org ; tel. 32 755 50 77; Dział Zamówień Publicznych,  
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W zakresie merytorycznym: 
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, Witold Surma: wsurma@szpital-
raciborz.org, tel. 32 755 52 56. 

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

8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).  

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

10. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 
zakładki Postępowania.  

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni 
posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.  

12. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SWZ.  

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14.13  
przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert.  

15.  W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o 
którym mowa w ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

16. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14.14, nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

  

15 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ, przekazanym za pośrednictwem formularza do komunikacji na miniPortal lub 
mail: przetargi@szpital-raciborz.org.  

2.  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa                  
w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

4.  Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku                
o wyjaśnienie treści SWZ. 
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5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

16 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

17. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą – 30 dni tj.; do 21.10.2021 r.   

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu jest 
zobowiązany zwrócić się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni.  

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
niniejszej SWZ. 

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory     w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

4.  Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 
sporządzona             w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub            w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Formularz do 
złożenia oferty na miniPortal  www.miniportal.uzp.gov.pl  oraz podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
jeżeli Wykonawca: 

1) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane 

2) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób           
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania. 
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7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
Pzp. 

8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
osobistego lub podpisu zaufanego. 

9.  Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć 
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem 
zaufanym. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu 
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż 
progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym lub podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym , podpisem osobistym lub podpisem zaufanym formularza złożenia 
oferty wraz z załącznikiem zawierającym zaszyfrowaną ofertę przyjęte zostanie jako 
prawidłowo podpisane. Sposób podpisania określono w § 8 rozporządzania z dnia 
30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania  i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                             
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzegł składając ofertę, nie później 
niż w terminie składania ofert jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zaleca się, 
aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy (nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; ceny lub 
koszty zawarte w ofertach).  

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

13. Zmiana lub wycofanie ofert jest możliwe tylko i wyłącznie przed upływem terminu 
składania ofert. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać lub zmienić 
ofertę za pośrednictwem formularza do zmiany i wycofania oferty dostępnym na 
miniPortal.  
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15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

19.     TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1.  Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć poprzez miniPortal znajdującą się pod 
adresem www.miniportal.uzp.gov.pl w terminie do 22 września 2021 r. do godz. 
10:00. 

2.   Otwarcie ofert nastąpi: 22 września 2021 r. o godz. 10:15.    

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu 
ofertowym (na załączonym Załączniku nr 1. 

2.  Cena oferty musi być określona w PLN cyfrowo (z zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku) i słownie. 

3.   Zakres usług, który jest podstawą do określenia ceny oferty musi być zgodny z liczbą 
wskazanych kilometrów w okresie realizacji zamówienia dla danej części 
zamówienia. 

4.  Określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cena jest ostateczna i nie 
podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy, musi obejmować wszelkie 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wszystkie podatki oraz 
inne zobowiązania Wykonawcy. 

5.  Nieoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu zamówienia publicznego 
nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia. 

6.  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 jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

7.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
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Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie 
ustalonego podatku VAT, za wyjątkiem poprawy omyłek. 

 

UWAGA: 

Określone wartości końcowe ceny ofertowej netto i brutto oraz wartości cen jednostkowych 
powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przypomina, 
że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglenia są następujące: 

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość 
ulega zaokrągleniu „w górę” (tzn. że wartość, np. 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16), 

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość 
ulega zaokrągleniu „w dół” ( tzn. wartość, np. 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15). 

 

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń winni przestrzegać powyższych zasad 
zaokrąglania.   W razie pomyłki Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiający dokona poprawki 
zgodnie z przedstawionymi zasadami. 

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

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

 
1) Cena brutto – 60%   

2)  Doświadczenie specjalisty ds. zamówień publicznych - 20%   

3) Częstotliwość wizyt na budowie – 10%  

4) Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej 10% 

 
Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów: 
 
1) Kryterium cena  zostanie wyliczone wg. poniższego wzoru:-  
 
                    najniższa cena brutto spośród 

     ofert podlegających ocenie   
A = --------------------------------------------------------  x  60  
           wysokość ceny brutto w badanej ofercie  

 
 

2) Kryterium Do świadczenie specjalisty ds. zamówień publicznych – 20% (20 pkt.) – 
Zamawiający przyzna punktację w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba 
wskazana na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych przeprowadziła 
postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych o wartości 10.000.000,00 
zł. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych: 

     -  1 postępowanie przetargowe  – 5 pkt 
     -  2 postępowania przetargowe – 10 pkt. 

-  3 postępowania przetargowe  - 20 pkt. 
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-  brak którejkolwiek wymaganej zapisami swz informacji spowoduje, iż 
Zamawiający nie weźmie pod uwagę danej usługi, a punkty przyzna tylko za 
usługi dla których podano wszystkie wymagane informacje.  Jeśli Wykonawca 
ww. punkcie nie poda imienia  i nazwiska Specjalisty ds. zamówień publicznych, 
Zamawiający w kryterium przyzna 0 pkt, nawet mimo poprawnego podania 
pozostałych danych wymaganych przez Zamawiającego. 

- W ww. kryterium Wykonawca może wykazać doświadczenie tylko jednej osoby, 
jeżeli w ofercie wskazano więcej niż jedną osobę - punkty w w/w kryterium 
przydzielone będą w oparciu  o doświadczenie pierwszej ze wskazanych osób, 

- w przypadku wykazania więcej niż 3 postępowań przetargowych, Zamawiający 
przyzna maksymalną ilość punktów  w ramach tego kryterium, 

-  osoba, na której doświadczenie powołuje się wykonawca w powyższym kryterium 
musi być osobą, którą Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji 
zamówienia i którą wymieni w wykazie osób – załączniku nr 3 do SWZ. 

 
3) Kryterium  cz ęstotliwość wizyt na budowie 

 
Punkty będą przyznane wg. poniższych zasad: 

a) minimalna wymagana częstotliwość wizyt na budowie koordynatora/ inspektora 
nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych na budowie 1 raz w tygodniu, jeżeli 
w formularzu oferty Wykonawca nie zaznaczy większej częstotliwości wizyt na 
budowie, Zamawiający uzna, że Wykonawca co najmniej 1 raz w tygodniu 
pojawi się na budowie i przyzna ofercie 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do 
uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 10. Zaoferowanie większej niż 4 
ilości wizyt na budowie w tygodniu nie spowoduje przyznania większej ilości 
punktów. Przy czym przez jedną wizytę na budowie rozumie się pobyt inspektora 
koordynatora na placu budowy w danym dniu tygodnia, niezależnie od czasu 
poświęconego na wizytę. Wizytą jest również udział inspektora koordynatora w 
innym miejscu, w którym inspektor koordynator załatwia sprawy związane z 
nadzorowaną budową, w tym rady budowy i spotkania koordynacyjne. 

b) Punkty w kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 
- 2 razy w tygodniu – 2 pkt. 
- 3 razy w tygodniu – 5 pkt. 
- 4 razy w tygodniu – 10 pkt. 

c) Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego      
w Formularzu oferty. 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta 
uzyskała największą ilość punktów. 
 

4) Kryterium Do świadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży sanitarnej. 
Punkty będą przyznane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez 
Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży sanitarnej zgodnie z 
poniższym opisem: 
a) za każdą zrealizowaną robotę budowlaną polegającą na pełnieniu funkcji 

Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru przy budowie, przebudowie lub  
remoncie kotłowni  o mocy 1,5 mW oferta otrzyma: 

• 1 robota budowlana -  5 pkt. 
• 2 roboty budowlane – 10 pkt. 
b) punkty Zamawiający przyzna na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego 
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w oparciu   o formularz ofertowy zał. nr 1 do SWZ.  
 

Brak którejkolwiek wymaganej zapisami SWZ informacji spowoduje, iż 
Zamawiający nie weźmie pod uwagę danej roboty budowlanej, a punkty przyzna 
tylko za roboty dla których podano wszystkie wymagane informacje.  Jeśli 
Wykonawca ww. punkcie nie poda imienia i nazwiska Inspektora nadzoru branży 
sanitarnej Zamawiający w kryterium przyzna 0 pkt, nawet mimo poprawnego 
podania pozostałych danych wymaganych przez Zamawiającego. 

c) w ww. kryterium Wykonawca może wykazać doświadczenie tylko jednej osoby, 
jeżeli w ofercie wskazano więcej niż jedną osobę - punkty w w/w kryterium 
przydzielone będą w oparciu o doświadczenie pierwszej ze wskazanych osób, 

d) w przypadku wykazania więcej niż 3 robót budowlanych, Zamawiający przyzna 
maksymalną ilość punktów w ramach tego kryterium, 

e) osoba, na której doświadczenie powołuje się wykonawca w powyższym 
kryterium musi być osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne, którą Wykonawca będzie 
dysponował na czas realizacji zamówienia i którą wymieni w wykazie osób – 
załączniku nr 3 do SWZ. 

 
2. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą 

Kryteriów wynosi 100. 
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie                        
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi                     
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 
zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, 
lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w 
art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 

6.    Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

7.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej 
ceny tej oferty. 
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22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza                   
w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 
ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 
unieważnić postępowanie. 

23 INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE MUSZ Ą ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 
określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie,                      
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do 
podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

24. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY  

        W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest   
wymagane. 

25. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIEN IA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7  do niniejszej SWZ.  

2.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w SWZ, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie  przepisów Działu VII 
Rozdziału 3 ustawy Pzp, a w szczególności: 



SWZ 
Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku                                                 

Szpitala im. dr. Józefa Rostka  

 

 
 Strona: 22/25 

- Zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w 
okresie obowiązania umowy;  

- Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian na podstawie art.455 ust.1 pkt 1) ustawy PZP; 

- Z powodu okoliczności  siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez  
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu osób lub grożącego powstaniem szkody w 
znacznych rozmiarach; 

- Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY  

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują Środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w art. 505-590 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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8.   Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1 ustawy 
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r – Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

27.  AUKCJA ELEKTRONICZNA  

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 
ust. 1 ustawy Pzp.  

28. POZOSTAŁE INFORMACJE  

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy na podst. art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy  
Pzp; 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich; 

3.  Zamawiający nie zastrzega  obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp; 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp; 

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;  

6.  Zamawiający nie  stawia  wymogu w  zakresie  zatrudnienia  przez  wykonawcę osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp;  

7.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

29.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 
osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 
przepisami krajowymi.  
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2. Zamawiający informuje, że:  

1) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  ”Głęboka 
modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
w budynku Szpitala Rejonowego im dr. Józefa Rostka”, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO;   

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 
Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 

3) administrator, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:  
Jolanta Bieńko-Robak, adres e-mail: jrobak@szpital-raciborz.org, nr. tel. 32 755 50 71;  

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 
oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane , zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia, a jeżeli okres 
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO             
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i 
przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
Zamawiającego; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
Zamawiającego. 

4.Zamawiający informuje, że; 

1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 
wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu 
na ich wniesienie; 

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 
prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są 
dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o 
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odpowiednich zabezpieczeniach o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii 
danych osobowych polegających na przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia . 

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników; 

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 
1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 3 -   Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług. 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6 -  Wzór zobowiązania. 

Załącznik nr 7 -  Wzór umowy. 


