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 „Uzdrowisko Rymanów” S.A.    
    ul. Zdrojowa 48  
    38-481 Rymanów-Zdrój 
     Regon: 000872059 
     NIP: 6840000790 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                                       (SIWZ) 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego  

o wartości poniżej 5 350 000 euro 
 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
Postępowanie jest prowadzone na zasadach i warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019r., poz.1843), - tekst jednolity zwanej dalej 
u Pzp,  
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:   
 
Modernizacja energetyczna budynków „Eskulap” i „Teresa”, 
wchodzących w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.- znak sprawy DI-
02/20”. 
                                                                                                                            
                                                                                       ZATWIERDZIŁ 
 
                                                                                                      Zarząd „Uzdrowisko Rymanów” S.A.                                                                                                                           
 
                                                                                                                        
 
                                                                                               
 
                                                                                                           Rymanów-Zdrój 15.05.2020 r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Uzdrowisko Rymanów S.A. 
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój 
telefon:13 43 57401  
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA: 
 
Przetarg nieograniczony - na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843),  
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – podstawa prawna art. 24 
aa ust. 1 wspominanej ustawy. 
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza będzie uchylać się 
od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert – art. 24 aa ust. 2 ww. ustawy. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   
Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
Rodzaj zamówienia – Roboty projektowe i budowlane 
 
CPV:   
45000000-7 Roboty budowlane 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331110-0 Prace dotyczące wykonania instalacji kotłów gazowych 
31122000-7 Jednostki prądotwórcze 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz 
z wykonaniem zaprojektowanych robót dla zadania pn.: „Modernizacja energetyczna 
budynków „Eskulap” i „Teresa” wchodzących w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.” dla 
następujących budynków: 
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Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap” w Rymanowie-Zdroju; 
Sanatorium „Teresa” w Rymanowie-Zdroju. 
 
Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i 
zasadach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

W związku z całodobowym przebywaniem pacjentów w budynkach „Eskulap” i „Teresa”, 
wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy przeprowadzać 
w godzinach 7 -20. Prace uciążliwe/głośne poza wyznaczonymi godzinami są niemożliwe do 
wykonywania, natomiast prace typu malowanie, itp., nieutrudniające pobytu kuracjuszom 
mogą być wykonywane przez całą dobę. 
 
4. Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje w szczególności: 
Etap I 
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków, w skład, której wchodzi: 

a) opracowanie inwentaryzacji obiektów;  
b) wykonanie koncepcji architektonicznej;  
c) przygotowanie projektów wykonawczych;  
d) wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branżach i uzyskanie dla niego 

wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń ( w tym decyzji 
o pozwoleniu na budowę);  

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
na wszystkie elementy realizowanych robót;  

f) sporządzenie informacji BIOZ; 
g)  kosztorysów obejmujących w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania 
h) przekazanie na potrzeby Zamawiającego (po uzyskaniu prawomocnej decyzji – 

pozwolenie na budowę): 
• 2 egz. inwentaryzacji; 
• 2 egz. wydruku projektu budowlanego (w tym 1 egz. opieczętowany przez 

Starostwo Powiatowe) – w osobnych opracowaniach dla każdej z branży; 
• 2 egz. wydruku projektu wykonawczego w osobnych opracowaniach dla 

każdej branży; 
• 2 egz. wydruku STWiORB; 
• 2 egz. kosztorysów w podziale na poszczególne branże i budynki 

i) aktualizację projektu budowlanego w kontekście opracowanego projektu 
wykonawczego i przyjętych w nim rozwiązań i ewentualne uzyskanie zmiany 
pozwolenia na budowę. 

Etap II 
1. sprawowanie wielobranżowego projektowego nadzoru autorskiego; 
2. realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu („Roboty budowlane") zgodnie z PFU, SIWZ i ofertą Wykonawcy; 
3. sporządzenie audytu powykonawczego zawierającego termowizyjne badanie ciągłości 

warstw izolacji termicznej oraz powietrzne badanie szczelności budynku. Termowizyjne 
badanie ciągłości warstw izolacji termicznej musi zostać wykonane w pierwszym sezonie 
grzewczym w warunkach termicznych umożliwiających przeprowadzenie badania; 

4. sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, do odbioru końcowego; 

5. sporządzenie kosztorysu powykonawczego; 
- wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową w wersji papierowej i 
elektronicznej na nośniku CD i pendrive z możliwością edycji w formacie: *pdf, *doc,*dwg,*ath 
lub równoważnym i przekazać ją Zamawiającemu; 
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6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
7. przeprowadzenie czynności wymaganych dla obiektów, zgodnie z wymogami STWiORB  

dla obiektów budowlanych i przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem obiektu 
budowlanego, 

8. sporządzenie audytu powykonawczego, 
9. sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej i ekologicznej wraz z 

inwentaryzacją, 
10. sporządzenia raportu z osiągniecia efektu ekologicznego inwestycji po upływie 12 

miesięcy od daty odbioru końcowego i przez kolejne 5 lat. 
Czynności wymienione w pkt. 8-10 powyżej należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych.  
 
Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem 
budowlanym i STWIOR, które obejmować będą, co najmniej zakres opisany poniżej: 

 
 
Budynek Szpitala Uzdrowiskowego „Eskulap” 
 
Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. z wymianą grzejników żeliwnych szt. 105 na 
aluminiowe członowe, montaż zaworów termostatycznych szt.105, izolacja instalacji c.o., 
regulacja hydrauliczna instalacji c.o.; 
Montaż wysokosprawnego zespołu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o mocy 
elektrycznej 50,5 kWe oraz mocy cieplnej 79 kW w miejsce starego kotła gazowo-
olejowego; 
Docieplenie dachu poddasza ogrzewanego wełną mineralną lambda = 0,036 gr.24 cm, 
układaną w krokwiach wierzby dachowej; 
Wymiana na drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U=1,30 [W/m2K] 
z osadzeniem w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu; 
Wymiana na okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U=0,90 [W/m2K] 
z osadzeniem okien w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu; 
Wymiana na okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U=0,90 [W/m2K] 
z osadzeniem okien w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu; 
Wykonanie w całym budynku głównym Szpitala wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła o średniorocznej sprawności na poziomie min.70% (z zachowaniem walorów 
estetycznych pomieszczeń – wykonanie zabudowy instalacji); 
Wymiana oświetlenia na LED-owe; 
 
 
Budynek Sanatorium „Teresa”: 
 
Wymiana kotła na kocioł gazowy kondensacyjny. Uzupełnienie zaworów termostatycznych 
szt.4. Izolacja przewodów zasilających i powrotnych. 
Regulacja hydrauliczna instalacji. 
Wykonanie w całym budynku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
o średniorocznej sprawności na poziomie min. 70 % (z zachowaniem walorów estetycznych 
pomieszczeń – wykonanie zabudowy instalacji); 
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej parteru wełną 
mineralną o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 12 [cm] z wykonaniem nowego 
odeskowania elewacji budynku; 
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Docieplenie stropu jadalni (tarasu) styropianem o współczynniku lambda = 0,031 
[W/m2K], grub. 20 [cm] z wykonaniem nowej posadzki oraz wymianą drzwi wejściowych 
na taras; 
Docieplenie stropu poddasza oddzielającego od nieogrzewanego strychu wełną mineralną 
o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 16 [cm] układaną na stropie poddasza; 
Wymiana drzwi wejściowych na taras na drzwi balkonowe, PCV, 
przeszklone, energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 
[W/m2K] z osadzeniem w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu. 
Obróbka szpalet; 
Wymiana oświetlenia na LED-owe; 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego  
stawiane dla prawidłowej jego realizacji, przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej 
stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład, której wchodzą: Program funkcjonalno – 
użytkowy i audyt energetyczny, stanowiących integralną część SIWZ.  

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 
1. Etap 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na budowę do dnia: 31.08.2020 r. 

2. Etap 2 - Realizacja robót budowlanych  

a)  Budynek Szpitala Uzdrowiskowego „Eskulap”– dokładny harmonogram prac 

należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania, z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających z konieczności użytkowania obiektu, nieprzekraczalny 

termin wykonania całości prac Zamawiający ustala od  01.09.2020r - 04.12.2020r.  

 
b) Budynek Sanatorium „Teresa” - prace budowlane, które mogą być wykonywane 

na zewnątrz, a nie będą ingerować w budynek w środku mogą być wykonywane 

od momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (przekazania placu 

budowy) do dnia 04.12.2020r. natomiast prace wewnątrz budynku w terminie od 

01.09.2020r. do 04.12.2020r., z ewentualnymi utrudnieniami wynikającymi z 

powodu przybywania kuracjuszy.  

Pozostałe informacje w zakresie ustalenia etapowania prac, terminów i warunków odbiorów, 
zasad płatności za wykonane prace, itp. zostały określone przez Zamawiającego w projekcie 
umowy określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania musi spełniać warunki, 
o których mowa poniżej: 
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Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w zakresie sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej wykaże, że: posiada dokument potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC), związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną: 
 
1 500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w zakresie zdolności 
technicznej lub zawodowej wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał 
w  sposób należyty, co najmniej: 
 
Jedną robotę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania (zawierającego 
termomodernizację) o wartości (zadania) minimum 1.500.000,00 zł brutto oraz jedną robotę 
polegającą na przebudowie z termomodernizacją, rozbudowie z termomodernizacją lub 
termomodernizacją budynku o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, oraz załączy 
poświadczenia, referencje lub inne dokumenty, potwierdzające, że prace projektowe i roboty 
budowlane (z podaniem ich wartości), zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie 
z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
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. 
 
Ponadto wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności 
technicznej lub zawodowej, musi wykazać, że dysponuje osobami skierowanymi przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia w poniższym zakresie: 
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 
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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. Oraz załączy aktualne zaświadczenie o przynależności do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego określonych w lit. a) - g), 
 
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. 
 
Informacja dotycząca podmiotów trzecich, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca.  
Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
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oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest:  
- podać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) zakres i okres udziału innego 
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz załączyć dokumenty, z których to 
wynika.  
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 
-22 i ust. 5. 
Uwaga: Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, (którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą), który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22 a ww. ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt VII 3.ppkt 2) od lit. a) do lit. i). 
 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 
 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna  
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 1. 
 
 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 pkt 12-

23 ORAZ ART. 24 UST. 5 PKT 1-8 WW. USTAWY. 
 
Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania podlega wykluczeniu zgodnie 
z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp.  
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1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-
20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu.  
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie ppkt1). 
3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć do upływu terminu 
składania ofert wskazanym w pkt XII ppkt 1. SIWZ: 
 
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- wg wzoru określonego 

w Załączniku nr 3 do SIWZ, 
 

 Wymagana forma – oryginał  
2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu;- według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, 
 
Wymagana forma – oryginał 

3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania- według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ, 

Wymagana forma – oryginał 
4) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (podstawa prawna art. 22 a ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych) 

 Wymagana forma – oryginał 
 

5)Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 
 
a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, 
w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 

 
 Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  
 z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt XI ppkt 1 lit. k), l) SIWZ; 
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- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie  
do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo 
określające jego zakres; 

Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 
 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia; 

Wymagana forma: - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 
 

c)  oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO-według wzoru określonego 
w Załączniku nr 6 do SIWZ 

 
2.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert) 
zobowiązany jest złożyć:  
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do 
SIWZ. 

 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 Wymagana forma – oryginał 
 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:  
 

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych poniżej tj.: 
 
- potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego w niniejszym SIWZ, 
 
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne 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- 
według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ,   
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- wykazu usług wykonanych w zakresie projektowania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz, którego usługi były wykonywane, według wzoru określonego w Załączniku nr 9 do 
SIWZ, 
 
- wykazu 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- według wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ, 
 

2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie  
na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 
ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

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

 
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
d) odpisu 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 Pzp; 

 
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu  
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  
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lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności; 

 
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny  
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy Pzp; 

 
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 

 
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 
Wymagana forma dokumentów: 
- oświadczenia wykonawcy – oryginał 
- dokumenty inne niż oświadczenia Wykonawcy - oryginał lub kopia 

poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt XI ppkt 1 
lit. k), l) SIWZ 

 
UWAGA: 
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 oświadczeń  
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy  
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
1) pkt 3 ppkt 2 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru  

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 
6 ustawy Pzp; 

 
2) pkt 3 ppkt 2 lit. b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
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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. 
 

5.Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b), powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

 
6. 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 4, 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 
pkt 5 stosuje się.  

 
7.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 ppkt 2 lit. a) SIWZ, składa dokument, 
o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 
oraz ust. 5 i 6 ustawy Pzp. Jeżeli  
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 zdanie pierwsze stosuje się. 

 
  * Wymagana forma dokumentów: 
  - oświadczenia Wykonawcy – oryginał 
  - dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy - oryginał lub kopia

 poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt XI  
 ppkt 1 lit. k), l)SIWZ 

 
  * Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz · z tłumaczeniem 

na język polski. 
 
Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 
z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt VI SIWZ. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału  
w postępowaniu, o których mowa w pkt V SIWZ.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenia, o których mowa w pkt VII pkt 1 ppkt 2) i 3) składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają 
potwierdzać 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. 

7. Oświadczenia oraz dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia: 

a) każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa:  
– oświadczenia, o którym mowa w SIWZ w pkt VII pkt 1 ppkt 2) i ppkt 3), tj. 

oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 
25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

– dokumenty, o których mowa w SIWZ w pkt VII pkt 5)  
lit. a) tj. dotyczące umocowania do reprezentacji wykonawcy; 

– oświadczenie, o którym mowa w SIWZ w pkt VII pkt 2, tj. oświadczenie dot. 
grupy kapitałowej; 

– oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ w pkt VII pkt 3 ppkt 2, tj. 
dotyczące braku podstaw do wykluczenia; 

b) Wykonawcy występujący wspólnie składają łącznie: 
– oświadczenie, o którym mowa w SIWZ w pkt VII pkt 1 ppkt 1),  

tj. Formularz ofertowy; dokumenty, o których mowa w SIWZ w pkt VII pkt 5) 
lit. b), tj. pełnomocnictwo i c), tj. oświadczenie wymagane  
od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO , 

-        dokumenty, o którym mowa w SIWZ w pkt VII pkt 3 ppkt 1),  tj. wykaz robót                     
          budowlanych, wykaz usług projektowych, wykaz osób, oświadczenie na temat 
wykształcenia  

                      i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,  
                      dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od  
                      odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z  przedmiotem zamówienia.  
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich 
oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia 
umowy regulującej ich współpracę. 
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Informacja dotycząca rozwiązań równoważnych: 
Nie dotyczy. 
 
Informacja dotycząca podwykonawców: 
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w przedmiotowym zamówieniu. 
Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) 
nazwę podwykonawcy oraz wartość lub procentowa część zamówienia, jaką zamierza 
powierzyć podwykonawcy. 
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy oraz wymagania 
zamawiającego w tym zakresie – zgodnie z § 7 projektu umowy (Załącznik nr 2  do SIWZ). 
 
Tajemnica przedsiębiorstwa:  
Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, 
informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej 
napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o  których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać 
również w formularzu ofertowym. 
 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   

 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA  SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Osoba uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Marek Krzysztyński e-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień, o którym 
mowa powyżej.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
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Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, –jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 
dnia następnego, po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
 
Pisemne zapytania należy kierować na adres:  
„UZDROWISKO RYMANÓW” S.A. 
ul. Zdrojowa 48 
38-481 Rymanów-Zdrój 
e-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują na adres e-mail: 
zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
 
IX. WADIUM 
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium  
przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 
 
50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)  
 
Termin wniesienia wadium upływa dnia 02.06.2020 r. o godz. 9:00  
Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ww. ustawy, może być wnoszone w jednej  
lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych  
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, ·że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 
oraz z 2017 r. poz. 1089). 
 
Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  
przy czym uważa się, że wadium jest skutecznie wniesione, jeżeli bank prowadzący rachunek 
zamawiającego potwierdzi, że pieniądze wpłynęły na rachunek wskazany w SIWZ, przed 
upływem terminu składania ofert.  
 
Zgodnie z art. 45 ust. 7 ww. ustawy wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca  
się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym dla 
skuteczności wniesienia wadium w tej formie zawsze liczy się data i godzina uznania na 
rachunku bankowym zamawiającego, a nie data dokonania przelewu. 
Wadium może być wnoszone:  
Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Uzdrowisko 
Rymanów S.A. w Rymanowie-Zdroju nr konta: 11 1090 2590 0000 0001 2214 3363 z adnotacją 
„Wadium – „dotyczy zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
Modernizacja energetyczna budynków „Eskulap” i „Teresa”, wchodzących w skład 
Uzdrowiska Rymanów S.A-znak sprawy DI-02/20, tak, aby przed upływem terminu 

mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
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składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku(tj. przed upływem dnia 
i  godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).  
 
UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule 
przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz, jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium.  
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej, przedłożony dokument musi zawierać nieodwołalne  
i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej kwoty pieniężnej,  
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. 
Gwarancja powinna również wskazywać przesłanki utraty wadium, zgodnie  
z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji.  
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) 
Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 
1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ww. ustawy, zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jego wniesienia żądano. 
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej  
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca  
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 
2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym  
w niniejszej specyfikacji. 
 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
 
1. Wymogi formalne: 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 
b) oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ; 
c) do oferty winny być dołączone: oświadczenie i dokumenty wskazane w SIWZ 

w pkt VII pkt 1 ppkt 1), 2), 3) , 4) i 5) 
d) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzu 

sporządzonym przez wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie 
formularzowi określonemu przez zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ, 
z  wyjątkiem oświadczeń określonych w pkt VII pkt 1 ppkt 2) i ppkt 3). 

e) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim,  
pod rygorem nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma 
nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert 
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 

f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub 
nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie 
odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego; 

g)  formularz ofertowy, oświadczenia, również te złożone na załącznikach  
do niniejszej SIWZ muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych 
przedstawiciela/i wykonawcy w sposób wskazany w lit. f); 

h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę; 
i) oświadczenia, o których mowa w pkt VII SIWZ dotyczące wykonawcy składane są 

w oryginale; 
j) dokumenty, o których mowa w pkt VII SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w lit. i), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 
k) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

l) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 
m) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości; 

n) upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę; 
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o) pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) 
dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza; 

p) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419 ze zm.), wykonawca winien – nie później niż 
w terminie składania ofert – zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa winny być 
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej 
wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony 
należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części 
(należy zachować ciągłość numeracji stron);  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp; 
q) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być 

kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu 
kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego 
warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 
2.Opakowanie oferty: 

a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 
opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty 
przed upływam terminu składania ofert; 

b) Opakowanie musi zostać opatrzone: 
- 
 
 
  

adresem Zamawiającego: Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 
Rymanów-Zdrój oraz znakiem sprawy:  DI-02/20 

  
  

- napisem: 
 

Oferta na przetarg nieograniczony pn: 
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
wraz z wykonaniem zaprojektowanych robót dla 
zadania pn: Modernizacja energetyczna 
budynków „Eskulap” i „Teresa”, wchodzących 
w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.- znak 
sprawy DI-02/20”.. 
Nie otwierać przed godziną: 9.30  
dnia 02.06.2020 r. 

 
  - danymi Wykonawcy: 

(Dopuszcza się odcisk pieczęci) 
Nazwą wykonawcy (nazwą/firmą), dokładnym 
adresem (siedzibą), numerem telefonu 
i adresem e-mailowym. 
 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 
korespondencji wpływającej do Zamawiającego; 

c) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą 
nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych 
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adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie 
niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 

3.     Zmiana i wycofanie oferty: 
a) zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp wykonawca może, przed upływem terminu  

do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę; 
b) zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 

odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być 
oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta 
w pierwszej kolejności; 

c)  wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu 
przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do 
jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 

 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2020 r. do godz. 9:00. 
1. Oferty mogą być składane osobiście przez wykonawców w siedzibie zamawiającego tj. : 

Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój, Sekretariat 
Zarządu, w terminie do 02.06.2020 r. do godziny 9.00. 

2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty Zamawiający 
przyjmie termin otrzymania przesyłki. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2020 r. o godzinie 9.30, w siedzibie Zamawiającego, 
budynek „Biały Orzeł” ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój, pokój nr 8 – sala 
konferencyjna. 

 
  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
  Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podczas otwarcia ofert, 

zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.        

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ww. ustawy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na 
stronie internetowej informacje dotyczące: 

   1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
   2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
   3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.  
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustaw, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. 
 
O rozstrzygnięciu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
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XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być wskazana w druku formularza 
ofertowego – Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając  
ją w zapisie liczbowym i słownym. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu warunków 
zawartych w dokumentacji przetargowej. 
Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową, dokumentacją do postępowania oraz specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne  
do wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji przetargowej, 
warunków i obowiązków określonych w specyfikacji, jak i z własnej wiedzy i doświadczenia. 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
Cena oferty jest jednocześnie ceną umowy. Walutą ceny jest złoty polski. W toku badania 
i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zaoferowana cena lub 
koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
1a. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, 
chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, 
o których mowa w ust. 1. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
wykonawcy. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
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Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
XIV. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 
Kryteria oceny ofert i sposób liczenia  
Przy dokonywaniu wybory najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
kryterium ceny i kryterium długości okresu gwarancji. 
 

1. Kryterium „Cena” – waga kryterium 90 % 
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według wzoru: 
C = (Cmin/ C0)x 90  
gdzie: 
C - liczba przyznanych punktów ofercie badanej w kryterium „Cena” 
Cmin - cena brutto oferty najtańszej [zł] 
Co - cena brutto oferty badanej [zł] 
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca, wg kryterium „Cena” 
(C) to 90 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.  
 

2. Kryterium „Długość okresu gwarancji – waga kryterium 10 % 
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej  
w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę długości okresu gwarancji  
podanej w pełnych miesiącach.  
Najkrótszy możliwy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 36 miesięcy. 
Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty złożonej przez Wykonawcę.  W przypadku, gdy Wykonawca nie 
wpisze w formularzu ofertowym deklarowanego okres gwarancji, to do oceny oferty 
zostanie przyjęty okres 36 miesięcy.  
Liczba punków w ramach kryterium „Długość okresu gwarancji” (G) zostanie 
obliczona według wzoru: 
G = (Go* /Gn)x  10  
gdzie: 
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Długość okresu 

gwarancji”  
Go - długość okresu gwarancji badanej oferty [miesiące] 
Gn - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert [miesiące] 
*  - okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy 
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca, wg kryterium „Długość 
okresu gwarancji” (G) to 10 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.  
 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 
(R), obliczoną na podstawie wzoru: 
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R = C + G 
 
gdzie: 
R - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie  
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Długość okresu 

gwarancji” 
 
Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie można wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 
lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach- art. 91 ust. 6 ww. ustawy. 
 
XV. Wszystkie złożone i zakwalifikowane oferty będą rozpatrywane zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843),  
oraz postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
XVI. ODRZUCENIE OFERTY: 
 
  Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 ww. ustawy, odrzuca ofertę, jeżeli: 
-  jest niezgodna z ustawą; 
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 
-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
-  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
-  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
-   zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
-   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził  

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 
-  wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 
-  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium, 
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, 
instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa 
w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1401 i 1560), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować 
w inny sposób,  

-   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
 
Zamawiający zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 ww. ustawy unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: 
 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ww. ustawy; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, ·że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 
 
Zamawiający żąda w przedmiotowym postępowaniu wniesienia przez wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, tj. 
1)  pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tymże 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. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w którejkolwiek z form przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
tj. 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
Zmiana formy zabezpieczenia.  
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W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ww. ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia 
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Zwrot zabezpieczenia  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15-tym 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 
Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać elementy obligatoryjne: 
 
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę(adres), 
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 
4) Określić wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do: 
- nieodwołalnego; 
- bezwarunkowego zapłacenia kwoty pieniężnej do wysokości ustanowionego zabezpieczenia 
na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, w przypadku, gdy Wykonawca: 
1. Nie wykonał roboty budowlanej w terminie wynikającym z umowy, 
2. Wykonał roboty budowlanej objęte umową nienależycie. 
 
Bezwarunkowość powinna sprowadzać się do braku jakichkolwiek dodatkowych wymagań 
związanych ze skorzystaniem z gwarancji, mieć charakter realny  
i umożliwiać zamawiającemu skorzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w każdym wypadku, gdy zajdzie taka potrzeba. 
 
Niedopuszczalne zatem będzie zawarcie w gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, wymogów 
uzależniających wypłatę kwoty zabezpieczenia od zaistnienia dodatkowych okoliczności 
faktycznych, np. od wcześniejszego podjęcia przez zamawiającego bezskutecznej próby 
wyegzekwowania należności bezpośrednio od wykonawcy. 
 
XIX.  POSTANOWIENIA UMOWY. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w następujących przypadkach: 
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Dopuszcza się zmianę treści umowy w przypadkach określonych w § 14 wzoru umowy. 

 
XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE  
 PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA    

       PUBLICZNEGO: 
 
Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do: 
 
- wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na okres realizacji i gwarancji, o którym 
mowa w § 13 umowy, 

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  
przedstawienia umowy regulującej ich współpracę, 

- przedstawienia danych osobowych oraz uprawnień projektantów (z informacją o pełnionej 
funkcji), kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego, 

- przedłożenia oświadczenia, że wskazane osoby wykonujące czynności w zakresie  
robót polegających na dociepleniu zewnętrznych elewacji są zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. 

- przedłożenia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 3b umowy, 
- przedłożenia pisemnej informacji o podwykonawcach i zakresie usług, które zamierza im 
powierzyć w toku wykonania zamówienia, wraz z orientacyjną wartością powierzonych 
podwykonawcom części zamówienia, 
 
Ponadto Zamawiający wymaga: 
 
- przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania 
umowy, 
-udzielenia gwarancji w o długości min. 36 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc 
od daty odbioru końcowego, 
-udzielenia rękojmi o min. długości 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od 
daty odbioru końcowego. 
 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
 
Zgodnie z regulacją Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843),  
 
W przedmiotowym postępowaniu (wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp).Zgodnie z przepisem art. 180 
ust. 2 ww. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego; 
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- opisu przedmiotu zamówienia;  

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie   
Prawo zamówień publicznych.  
XXII. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXIII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) 
ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
XXIV. INNE POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW ART. 36 USTAWY  
           PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 
 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4.Zamawiający nie przewiduje postawienia w postępowaniu wymagań, o których · mowa w 
art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między   
Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).  
6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania  
 zamówienia.                                                                                                                                                 
 
XXV. Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO-Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 
 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Modernizacja energetyczna budynków „Eskulap” i „Teresa”, wchodzących w skład 
Uzdrowiska Rymanów S.A.- znak sprawy DI-02/20”. 
- prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2018.127.2 
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z dnia 23.05.2018), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest: 

Uzdrowisko Rymanów S.A. 

ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój  
telefon:13 43 57401  
e-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
/nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 
 Inspektorem Ochrony Danych jest dr Iwona Olejnik. Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/. 

Modernizacja energetyczna budynków „Eskulap” i „Teresa”, wchodzących w skład 
Uzdrowiska Rymanów S.A.- znak sprawy DI-02/20”. 
– prowadzonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) –przetarg nieograniczony. 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8  
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

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

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO 
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Załączniki:    
Zał. nr 1 do SIWZ- Dokumentacja budowlana, 
Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt umowy. 
Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy,  
Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału 
w postepowaniu,   
Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 
 z postępowania 
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z zakresie RODO,   
Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie grup kapitałowych, 
Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych, 
Zał. nr 9 do SIWZ- Wykaz usług w zakresie projektowania, 
Zał. nr 10 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. 
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