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SPECYFIKACJA ISTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWOIENIA (SIWZ)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja obiektu Kasztanowy Dwór z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: EM/KDw/3/2016

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:
Numer ogłoszenia: 342086-2016;
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.11.2016 r.

I.       Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój
tel. 13 4357401, fax 13 4357475,
email. biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
strona internetowa: www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie
„ustawą".

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a
następnie  zbadania,  czy  wykonawca  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
(Art. 24aa) ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot  zamówienia  stanowi  zaprojektowanie  i  wykonanie  Modernizacji  budynku
Kasztanowy Dwór z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej

1.1 Cel zamówienia i zakres robót budowlanych:
Celem  zamówienia  jest  Modernizacja  budynku  Kasztanowy  Dwór  z  przeznaczeniem  na
Zakład   Rehabilitacji  Leczniczej  i  dostosowanie  obiektu  do  wymogów  ZUS,  NFZ,  PFRON,
SANEPID 
i świadczenia usług leczniczo - rehabilitacyjnych.

1) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej:
- inwentaryzacja
- koncepcja architektoniczna
- ekspertyzy techniczne
- projekt  zmiany dachu w części środkowe, adaptacja holu na drugim piętrze  na pokoje dla
kuracjuszy, wymiana obróbek/kołnierzy/ okien dachowych przejście przez Salę Beksińskiego
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do pomieszczeń basenowych/wykucie otworów drzwiowych, wykonanie pochylni wewnątrz
korytarza, wykonanie ścianki mobilnej w Sali Beksińskiego/
Umożliwienie dostępu z każdej kondygnacji do pomieszczenia basenu usytuowanego 
w kondygnacji  na parterze.
Projekt  remontu  tarasów  na  parterze  i  piętrze  z  wykonaniem  izolacji  poziomej  tarasów
/odprowadzanie wody deszczowej/ wraz z wymianą barierek na balkonach. 
Remont-malowanie  elewacji  na całości  budynku wraz  z  remontem ściany szczytowej  od
strony północnej i wykonaniem izolacji poziomej w/w ściany. Wymiana posadzki w pokojach
na zmywalną. Rozbudowa budynku na tarasie od strony wschodniej i północnej z uzyskaniem
dodatkowych kilku pomieszczeń /np.6 szt/ jako pokoje hotelowe zabiegowe, kawiarniane 
o  powierzchni  zabudowy   około  170  m2.  Dostosowanie  pokoi  wraz  z  sanitariatami  do
potrzeb spełnienia wymogów zakontraktowania umowy z ZUS i NFZ. Przystosowanie obiektu
dla dostępu osób niepełnosprawnych bez ograniczeń- likwidacja barier architektonicznych-
montaż platformy na poziomie 2-go piętra. 
Projekt  remontu  instalacji  elektrycznej  i  c.o.  uwzględniające  rozbudowę  i  przebudowę
obiektu.
Wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji polegające na:
- odłączenie instalacji w Sali restauracyjnej  i wykonanie niezależnej nowej instalacji. 
-  zakup  i  montaż  nowej  centrali  wentylacyjnej  z  agregatem  chłodniczym  i  osuszaczem  
w pomieszczeniach na basenie.  
- remont i modernizacja instalacji SAP, oraz CCTV  wynikające z rozbudowy i przebudowy
pomieszczeń.
- wymiana sterowników wentylacji klimatyzacyjnej    
Projekt uzdatniania wody dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i całego  budynku.
Uzyskanie pozwolenia na budowę.                                                                             

2) Wykonanie robót remontowo - budowlanych i  instalacyjnych wg  wyżej wymienionych
opracowań projektowych, oraz wykonanie robót w oparciu o wytyczne inwestora oraz prace
konieczne nie wymienione w wytycznych inwestora a wynikłe z innych uwarunkowań 
i spełnienia  wymogów SANEPID, ZUS, NFZ, PFRON.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający wymaga aby
wszelkie  czynności  podejmowane  przez  Wykonawcę  i  związane  z  wykonywaniem  prac
ogólnobudowlanych  wykonywane  były  przez  pracowników  zatrudnionych  na  podstawie
umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).
Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji  inwestycji,  do weryfikacji
formy  zatrudnienia  pracowników  wykonawcy  przy  jej  wykonywaniu.  Wykonawca  przed
podpisaniem umowy i  w trakcie  jej  realizacji  będzie  przedstawiał  informację  zawierającą
liczbę  zatrudnionych  przez  Wykonawcę.  Sankcje  z  tytułu  niespełnienia  ww.  wymagań  są
określone w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w  Programie  Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Nomenklatura - kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania



71330000-0 różne usługi inżynieryjne
45200000-9  roboty budowlane
45400000-1 roboty wykończeniowe

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia;
1. I Etap (projektowanie)  – do 70 dni od dnia podpisania umowy (udzielenia zamówienia)
2. II Etap (roboty budowlane) - do 30 czerwca 2017 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek doty-
czący:

1)  zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy którzy w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonali  należycie  przynajmniej  trzy  roboty  budowlane  
o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każda, polegającą na budowie lub przebudowie
lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej

W  przypadku  wykonawców  rozliczających  się  w  innej  walucie  niż  PLN  (polski  złoty),
przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez
Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym
dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

2)  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  tzn.  wykonawcy  którzy  dysponują  osobami
skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj:

a) co  najmniej  jedną  osobą  posiadającą  potwierdzenie  przygotowania  zawodowego  do
projektowania  w  specjalności  architektonicznej  bez  ograniczeń,  zgodnie  z  przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i  Rozwoju  z  dnia  11 września 2014 r.  w sprawie  samodzielnych funkcji  technicznych  
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co  najmniej  jedną  osobą  posiadającą  potwierdzenie  przygotowania  zawodowego  do
projektowania  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń,  zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11 września  2014  r.  w sprawie  samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;

c) co  najmniej  jedną  osobą  posiadającą  potwierdzenie  przygotowania  zawodowego  do
projektowania  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń,  zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11 września  2014  r.  w sprawie  samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;



d) co  najmniej  jedną  osobą  posiadającą  potwierdzenie  przygotowania  zawodowego  do
projektowania  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

e) co  najmniej  jedną  osobą  odpowiedzialną  za  kierowanie  robotami  budowlanymi
posiadającą  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez
ograniczeń  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im
odpowiadające,  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów;

f) co  najmniej  jedną  osobą  odpowiedzialną  za  kierowanie  robotami  budowlanymi
posiadającą  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej,  w
zakresie  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im
odpowiadające,  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.

g) co  najmniej  jedną  osobą  odpowiedzialną  za  kierowanie  robotami  budowlanymi
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej  w zakresie instalacji  i
urządzeń  elektrycznych  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo
Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający  dopuszcza łączenie  funkcji  określonych w lit.  a)  -  g),  w przypadku gdy
osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia
której jest zgłaszana.

3) sytuacji  ekonomicznej i finansowej, tzn. wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, oraz pkt
8 ustawy

VII. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  wymaganych  przez  zamawiającego,

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których to warunkach
jest mowa w rozdz. V SIWZ:

1.1. Oświadczenie  wykonawcy,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  (według
załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie



składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i
podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  z  załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały  wykonane należycie,  w szczególności
informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

1.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami  budowlanymi,  wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych,
uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia
publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

1.4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie  nie  wcześniejszym niż  1  miesiąc  przed upływem terminu składania  ofert,  w
wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN.

2. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  wymaganych  przez  zamawiającego,
potwierdzających  brak  podstaw wykluczenia  podmiotów,  na  zdolnościach  lub  sytuacji
których polega wykonawca:

2.1. Oświadczenie  podmiotu,  że  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  (według
załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ).

2.2. Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  
że  podmiot  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający,
że podmiot 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;

2.3. Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument
potwierdzający,  że  podmiot  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert  ,  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  pomiot  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;

2.4. Odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.



2.6. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2, 2.3 i 2.4 – składa dokument
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  podmiot  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  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.

2.7 Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.6 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.6 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

2.8 Jeżeli  w kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o
których mowa w pkt.  2.6,  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie  podmiotu,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

2.9  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących  tego
dokumentu.

3. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  wymaganych  przez  zamawiającego,
potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy:

3.1. Oświadczenie  wykonawcy,  że  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  (według
załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ).

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.2. Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3
miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający,
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;

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  zaświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.3. Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument
potwierdzający,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania  ofert  ,  lub  inny  dokument  potwierdzający,  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;

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  zaświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.4. Odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokument składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.6  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2, 3.3 i 3.4 – 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  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.

3.7 Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.6 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.6 lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 3.6, 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 przed notariuszem lub przed
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
3.9  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,
zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów:

4.1. Dokumenty, o których mowa w trzech punktach poprzedzających, muszą być złożone
pisemnie, z tym że:

- oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a ustawy składane są w oryginale;

- dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w tiret
pierwsze, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.



1.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

1.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę.

1.3. Potwierdzenie  za  zgodność  z  oryginałem  winno  być  sporządzone  w  sposób
umożliwiający  identyfikację  podpisu  -  tzn.  poprzez  złożenie  czytelnego  podpisu  lub
parafki wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem, np.: „poświadczam za zgodność z oryginałem {podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych) oraz pieczątka(i) imienna(e) lub/i firmowa}".

1.4. Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien
być złożony w całości.

1.5. W przypadku,  gdy kopia złożonego dokumentu składa się z  więcej niż jednej strony,
zalecane jest aby każda ze stron tej kopii była potwierdzona za zgodność z oryginałem,
zgodnie  z  powyższymi  wymogami  dotyczącymi  potwierdzania  kopii  dokumentów  -
wymagane jest, aby kopia dokumentu była potwierdzona za zgodność z oryginałem na
ostatniej stronie.

1.6. Dodatkowe  informacje:  pożądane  jest,  aby  oświadczenie,  którego  wzór  stanowi
załącznik  nr  2  do  SIWZ  zostało  sporządzone  na  tym  formularzu  lub  na  kserokopii
sporządzonej z tego druku (bądź w formie tego druku).

2. Termin składania dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego:

2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa wraz
z ofertą.

2.2. Oświadczenie  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  w  postępowaniu
wykonawca składa wraz z ofertą.

2.3. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.2, 3.3 i 3.4 wykonawca
złoży  na  wezwanie  zamawiającego.  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,
wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia.

2.4. Oświadczenie  lub  dowody,  o  których  mowa  w  rozdz.  VII  pkt  3.5  SIWZ  wykonawca
przekazuje  zamawiającemu,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

VIII. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:

1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie  (za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w  rozumieniu  ustawy  -  Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca) lub faksem - nr faksu zamawiającego: (13)
4357475. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty,
pełnomocnictw  oraz  oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  rozdz.  VII  SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Jeżeli zamawiający lub wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na



żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

2.1. Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  z  wykonawcami  w  sprawach  proceduralnych
(formalno -prawnych) jest Edward Chrząszcz - telefon: (13) 4357401.

2.2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu
zamówienia jest Edward Chrząszcz - telefon: (13) 4357401.

IX. Wymagania dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zło-
tych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kre-

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

 Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty
kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego),
tj. gdy:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w spra-
wie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przy-

czyn leżących po stronie Wykonawcy;
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a usta-

wy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów po-
twierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o któ-
rym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak moż-
liwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

3. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofer-
tą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem rachunek bankowy Zamawiają-
cego: Bank Zachodni WBK S.A. nr 11 1090  2590 0000 0001 2214 3363.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione
skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
„Modernizacja  obiektu  Kasztanowy  Dwór  z  przeznaczeniem  na  Zakład  Rehabilitacji
Leczniczej znak  EM/KDw/3/2016 ”

6. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2, litery b, c, d i e
jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Uzdrowi-
sko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój z oznacze-
niem  „Modernizacja  obiektu  Kasztanowy  Dwór  z  przeznaczeniem  na  Zakład  Rehabilitacji
Leczniczej, numer sprawy: EM/KDw/3/2016” złożony w  budynku Biały Orzeł –  pokój nr. 9
Sekretariat  Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju, przed upływem termi-
nu składania ofert.
7. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt 6, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty.



8. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie
form, o których mowa wyżej w ust. 2 ppkt a) do e).
9. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie odrzucona.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unie-

ważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy;

b) Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.
12. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymu-
je wadium wraz z odsetkami, tj. gdy:
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy;
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w o którym mowa w art. 26

ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumen-
tów 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 wy-
brania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą

Wykonawca  związany  jest  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Wymogi formalne:

1.1. Ofertę  należy  sporządzić,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej  w  języku
polskim,  w sposób czytelny i  przejrzysty.  Zamawiający  nie wyraża  zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej.

1.2. Ofertę  należy  złożyć  na  (bądź  w formie)  druku OFERTA WYKONAWCY,  stanowiącym
(stanowiącego) załącznik nr 1 do SIWZ lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza
(załącznika nr 1).

1.3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu
bez pozostawienia śladu np.:  komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za
pomocą maszyny do pisania.

1.4. Wszelkie poprawki  w ofercie winny być  dokonywane poprzez skreślenie  omyłki  oraz



postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza
się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora
lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych
wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane
jest,  by  w  przypadku  wystąpienia  omyłki,  formularz  oferty  ponownie  skopiować  i
wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.

1.5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  nanoszenia  przez  wykonawcę  jakichkolwiek  zmian
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.

1.6. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y)
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie
oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
a) osobę(y),  która(e)  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  jest(są)  uprawniona(e)  do

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y)

osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1.7a;
c) pełnomocnika  ustanowionego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o

udzielenie  zamówienia  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.

1.7 W przypadku podpisania  oferty  lub dokumentów do niej  załączonych  przez osobę(y)
upełnomocnioną(e),  należy  pod  rygorem  odrzucenia  oferty  dołączyć  do  niej
odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub przez osoby,  które tego pełnomocnictwa udzieliły.
Postanowienie  SIWZ,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  stosuje  się
odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem substytucji oraz do dokumentów, o których
mowa w podpunkcie następnym.

1.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani
są  ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego.  W  związku  z  tym  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o
udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  dołączyć  do  niej  odpowiedni  dokument
potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.

1.9 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez  wykonawcę  firm
podwykonawców (patrz: załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):

a) oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ;
b) oświadczenie, o których mowa w rozdz. VII pkt 1.1, 2.1 i 3.1 SIWZ - sporządzone i 

złożone zgodnie z wymogami SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ);
c) dokument, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.8 (zdanie drugie) SIWZ - dotyczy 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
d) pełnomocnictwo - o ile dotyczy;

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.1. Ofertę  należy  złożyć  w  budynku  Biały  Orzeł  –   pokój  nr.  9   Sekretariat   Zarządu
Uzdrowiska  Rymanów  S.A.  w  Rymanowie  Zdroju  osobiście  albo  za  pośrednictwem
poczty  (firmy  kurierskiej)  -  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej:  „Oferta  dotyczy
zamówienia pn.  „Modernizacja obiektu Kasztanowy Dwór z przeznaczeniem na Zakład



Rehabilitacji  Leczniczej";  znak  sprawy:  EM/KDw/3/2016;  nie  otwierać  do  dnia
29.11.2016 r., godz. 11:00".

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2016 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym

terminie  nie  będą  rozpatrywane  (bez  względu  na  przyczynę  opóźnienia)  i  zostaną
niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

1.4. Przez  złożenie  oferty  w  wyznaczonym  terminie  należy  rozumieć  dostarczenie
zamawiającemu oferty - do wyżej wskazanego miejsca - przed upływem tego terminu.
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2016 r., o godz. 11:00, w Uzdrowisku Rymanów S.A. w
Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój pok. nr 8.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawcy  ustalają  cenę  brutto  za  wykonanie  zamówienia  z  uwzględnieniem
wszystkich  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia  oraz  po  uwzględnieniu
wszystkich  opustów,  rabatów,  zniżek  itp.  Tak  ustaloną  cenę  wykonawcy  wpisują  w
odpowiednią rubrykę formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), podając
ją również w rozbiciu za wykonanie poszczególnych etapów (I etap – projektowanie oraz
II  etap  –  roboty  budowlane)  z  zastrzeżeniem,  że  cena  wykonania  I  etapu
(projektowanie), nie może być większa niż 5% zaoferowanej ceny brutto za wykonanie
całego zamówienia.    

2. Cena nie ulegnie zwiększeniu przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich
czynników.

3. Wykonawcy  zobowiązani  są  do  bardzo  starannego  zapoznania  się  z  przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na
cenę zamówienia.

4. Wszystkie  zawarte  w  ofercie  ceny  wykonawcy  ustalają  z  dokładnością  do  drugiego
miejsca po przecinku. Ceny zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

5. Ceny  w  ofercie  muszą  być  wyrażone  w  polskich  złotych  (PLN)  niezależnie  od
wchodzących w jej skład elementów.

6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Kryteria wyboru oferty i ich znacznie:
1.1. Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.
1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie niżej przedstawionych

kryteriów:

Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 90%

Kryterium II: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane
Znaczenie: 10%

2. Sposób oceny ofert:

2.1. Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2.2. Komisyjna ocena ofert:



Kryterium I: Cena oferty - 90%

Komisja  wspólnie  dokona  oceny  poszczególnych  ofert  w  Kryterium I  -  stosując  poniższe
zasady:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 90,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów
wyliczoną według poniższej formuły:
Xn = (Cmin / Cn) x 90, gdzie:

Xn - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Cmin - oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);
Cn - oznacza cenę ocenianej oferty;
90 - oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach).

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest CENA BRUTTO OFERTY – cena za realizację
całości zamówienia.
Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I może uzyskać maksymalnie 90,00 punktów.

Kryterium II: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane – 10%

Komisja  wspólnie  dokona oceny poszczególnych  ofert  w Kryterium II  -  stosując  poniższe
zasady:
Oferta  z  najdłuższą  gwarancją  otrzyma  10,00  punktów,  pozostałe  oferty  otrzymują  ilość
punktów wyliczoną według poniższej formuły:
Gn = (Gb / Gmax) x 10, gdzie:

Gn- oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Gmax - oznacza okres najdłuższej gwarancji (spośród ofert podlegających ocenie);
Gb - oznacza cenę ocenianej oferty;
10 - oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach).
Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II może uzyskać maksymalnie 10,00 punktów.

Zamawiający zastrzega że długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane musi być
liczbą całkowitą wyrażoną w latach nie mniejszą niż 3. Oferty z gwarancją dłuższą niż 10 lat
dla  celów  oceny  w  tym  kryterium  będą  traktowane  jednolicie  poprzez  uznanie,  że
zawierają najdłuższą gwarancję (tj. 10 lat).

2.3. Łączna ocena ofert:

2.3.1. Punkty  uzyskane  przez  ofertę  w  komisyjnej  ocenie  oferty  w  kryterium  I
zostaną  dodane  do punktów uzyskanych  przez nią  w komisyjnej  ocenie  oferty  w
kryterium II  i  na  tej  podstawie  zostanie  obliczona  łączna ocena oferty.  Oferta  w
łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.
2.3.2. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  uzyska
największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert.

3. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta podlegająca ocenie - zamawiający oceni ofertę
tego  wykonawcy,  przyznając  jej  maksymalną  ilość  punktów  możliwą  do  uzyskania  w
danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny).

4. Zamawiający  zastosuje  zaokrąglanie  wyników  oceny  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.
Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie
zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania
wyników.



XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a) konsorcjum,  którego  oferta  została  wybrana,  może  zostać  zobowiązane  do
przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków -
wybór formy zastrzega się dla zamawiającego;

b) spółka  cywilna,  której  oferta  została  wybrana,  może  zostać  zobowiązana  do
przedłożenia zamawiającemu umowy spółki cywilnej - wybór formy zastrzega się dla
zamawiającego.

2. Wykonawca, w imieniu którego umowę zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy,
zobowiązany  jest  dostarczyć  zamawiającemu  (najpóźniej  przed  zawarciem  umowy)
oryginał  lub  potwierdzone/ą  przez  notariusza  kopie/ę  odpowiednich/odpowiedniego
pełnomocnictw/a,  chyba  że  wykonawca  dołączy  do  swojej  oferty  wymagane
pełnomocnictwa/o,  z  których/ego  wynikać  będzie,  że  -  w  imieniu  tego  wykonawcy  -
osoba/osoby  w nim wskazana/e  jest/są  uprawniona/e  do zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

3. Przed zawarciem umowy zamawiający może zażądać od osoby(osób) reprezentującej(ych)
wykonawcę,  aby  potwierdziła(y)  ona(e)  swoją  tożsamość  poprzez  przedstawienie
odpowiednich dokumentów (np. dowodu osobistego).

4. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wypełnione

przedmiary.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający w oparciu o art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie żądał od
Wykonawcy  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zwanego  dalej
zabezpieczeniem.
2.  Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania umowy.
3.  Zabezpieczenie  należy  wnieść  najpóźniej  przed  dniem/w  dniu  zawarcia/podpisania
umowy.
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
oferty, podanej w ofercie (ceny oferty).
5.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej  lub w kilku
następujących formach:
1)  pieniądzu  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego  w  terminie  wskazanym  w  ust.  3
niniejszego rozdziału;
2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia  9 listopada  2000 r.  o  utworzeniu Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
6.Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wnoszenie  zabezpieczenia  w  innych  niż  powyższe
formach.
7.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaci  przelewem  na  rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. Bank Zachodni WBK S.A. nr 11 1090  2590 0000
0001 2214 3363.



8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 5.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

XVIII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy, 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 - przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 - 198g).

XIX. Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie nie jest podzielone na części.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i

7 ustawy.
4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  porozumiewania  się  przy  użyciu  środków

komunikacji  elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu
usług drogą elektroniczną - z zastrzeżeniem rozdz. VIII pkt 1 (zdanie trzecie) SIWZ.

6. Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenia  w  walutach  obcych  -  rozliczenia  między
zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Dokumentowanie  zatrudniania  osób,  o  których  mowa  w  rozdz.  III  SIWZ  odbywać  się

będzie na podstawie pisemnej informacji składanej przez Wykonawcę w dniu podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz w trakcie jej realizacji.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli  realizacji  obowiązku określonego w
pkt. 9

11. Zgodnie  z  art.  29  ust.  3a  –  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   Zamawiający
wymaga  aby  wszelkie  czynności  podejmowane  przez  Wykonawcę  i  związane  w
wykonywaniem  prac  ogólnobudowlanych  wykonywane  były  przez
pracownika/pracowników zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie
dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy.
14.  Postępowanie  prowadzone  jest  w języku  polskim.  Dokumenty  sporządzone  w języku
obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

XX. Załączniki:

1. Wprowadzenie  do  SIWZ  załączników  (nr  1-2)  stanowiących  dla  wykonawców  wzory
formularzy  ma  na  celu  spowodowanie  ujednolicenia  otrzymywanych  przez



zamawiającego informacji, a co za tym idzie możliwości ich porównania.
2. Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio

do warunków sporządzenia poszczególnych formularzy (w szczególności rozdz. XI pkt 1.3-
1.5 SIWZ).

3. Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz „OFERTA WYKONAWCY"(do wykorzystania)
Załącznik nr 2 - Formularz „OŚWIADCZENIE..."(do wykorzystania)
Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno-użytkowy (PFU)

SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIEJSZĄ SIWZ REGULUJE USTAWA – PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE WYDANE NA JEJ PODSTAWIE

_____________________________________________________________________
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

                                                                                        zatwierdził w dniu 14.11.2016 r.:
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