SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Pasłęk, dnia 29.08.2018 r.
Nr sprawy: 4/PN/2017
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na terenie Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku
(CPV 45.00.00.00-7; 45.11.00.00-1)
1. Zamawiający:
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A
Godziny pracy administracji: 730 - 1500 od poniedziałku do piątku
Telefon/fax: 55 249 15 00

E-mail: administracja@szpitalpaslek.com
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym.

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na
terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku - Szczegółowy zakres robót zawierają:
3.1.1. Projekt budowlany – załącznik nr 1 do SIWZ,
3.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SIWZ,
3.1.4. Przedmiar robót – załącznik nr 3 do SIWZ,
3.2. Jeżeli dokumentacja techniczna lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę,
aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający
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rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego
w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających
te materiały lub urządzenia.
3.3. Dokumenty – Projekt budowlany, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru
Robót (ST), SIWZ, wzór umowy przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w
dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia
wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów
budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W
przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
3.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
3.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tym samym wymóg ten dotyczy osób, które
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych. Przy czym czynności takie muszą być wykonywane osobiście przez tą osobę, na
rzecz wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pod ich kierownictwem, w
miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę, za wynagrodzeniem. Ponadto odpowiedzialność wobec osób trzecich za
rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za
popełnienie czynów niedozwolonych ponosi wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, a wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z
wykonywaną czynnością. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących
budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, osób
prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, chyba że wykonywane przez nie
czynności spełniają ww. cechy i innych osób, których wykonywane czynności nie spełniają
ww. cech.
3.4.2.
Wykonawca w celu udokumentowania zatrudnienia przez siebie, jak też przez
podwykonawcę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z
późn. zm. załączy do umowy „Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy” oraz na żądanie Inspektora nadzoru kopię zanonimizowanych umów o pracę lub
zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców
„Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy” należy przedłożyć
wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później
niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych
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wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać
pracy z winy wykonawcy.
3.4.3. Jeżeli na budowie będzie pracować osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie
ustalone przez zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie
musiała opuścić plac budowy, a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej
300,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać
potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel)
zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.
3.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach
umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego
podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych
i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi wykonawca
zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
3.6. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6-7).
3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej.

4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Termin realizacji zamówienia: Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 6 miesięcy od
dnia podpisania umowy.
4.2. Miejsce wykonania Zamówienia: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk, ul. Kopernika 24
A, działka nr 3/5, Obręb ewidencyjny Pasłęk 011, jednostka ewidencyjna Pasłęk – Miasto.

5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść
złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu
o treść złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
3) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o
treść złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający
nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny,
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca
spełnił.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1. Do oceny w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu(załącznik nr 4)
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy (załącznik nr 5) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.3. 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 okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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2. Inne dokumenty - Oświadczenie Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazująca nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku - załącznik nr 8 do SIWZ.

6.4. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
6.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. pkt. 1. składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu.
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, ze 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, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
6.4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego realizacji, 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, z uwzględnieniem terminów ich ważności.
6.4.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).
6.6.1. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń
lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
postepowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do
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wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowym i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
6.6.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
6.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język
polski.
6.8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP
6.8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
6.8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
6.8.3. Zamawiający oceni, 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 zbada
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa niniejszej
SIWZ.
6.8.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6.8.5. 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.
6.8.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o
którym mowa w 6.1 dotyczące tych podmiotów.
6.8.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. i 6.3 SIWZ.
6.8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt. 6.8.1 SIWZ.
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6.9.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
6.9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
6.9.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.
6.9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu składa także wypełnione oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 6.1. SIWZ dla każdego z tych Podwykonawców.

6.10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
6.10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
6.10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
wypełnione oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
6.11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w rozdz. 6 niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu,
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

7.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 38). Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia 5.09.2018r., w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
7.3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca
przewidział wyłącznie formę pisemną.
Uwaga - Oryginał dokumentu przesłanego drogą elektroniczną należy niezwłocznie przesłać
pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.
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7.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A - sekretariat
7.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: administracja@szpitalpaslek.com , faks 55 249 15
00.
7.6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Danuta Mickiewicz

8. Wadium
8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą
9.1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. 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 oferta, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
10.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza
ofertowego (załączniki nr 7 do SIWZ) .
10.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać
wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ.
10.4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
10.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub
nieścieralnym atramentem.
10.6. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
zapisanych stron oferty oraz załączników.
10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób,
parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania – w
przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
10.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w
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postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z
pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z
wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Dołączone pełnomocnictwo powinno być
złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub
czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być
sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski i poświadczonym przez
Wykonawcę.
10.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz
z uzasadnieniem, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” i umieścić je w oddzielnej kopercie.
W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
10.11. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:
„Oferta - Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na terenie Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o. w Pasłęku
Znak sprawy 4/PN/2018
Nie otwierać przed dniem 13.09.2018 r. godz. 12.15
oraz nazwą z dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
10.12. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na
kopercie doręczyciela umieścić dopisek „Oferta - Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru
położonego na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku”.
10.13. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym
terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
10.14. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer
telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
10.15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku
14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A nie później niż do dnia 13.09.2018r. do godz. 12:00
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11.2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po ustalonym terminie, będą odsyłane bez otwierania.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2018r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert
jest jawne.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie.
11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu
wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, wszelkich robót przygotowawczych
i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót,
robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów
pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych
robót, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego.

13. Kryteria i ocena ofert
13.1. Przy wyborze oferty w przetargu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium

Waga kryterium
10

1)Cena oferty
2)Okres gwarancji i rękojmi

- 80%
- 20%

Wartość punktowa oferty (W) będzie obliczana wg wzoru: W = C + G
Obliczając punktację Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
13.2. Powyżej przedstawione kryteria będą oceniane następująco:
1) cena oferty (C):
× 10 ×

=

Oferta z najniższą ceną = 10 pkt. x waga kryterium
2)Okres gwarancji i rękojmi (G):
a) wymagany okres gwarancji i rękojmi - 36 m-cy – 0 pkt.
b) oferowany okres gwarancji i rękojmi - 48 m-cy – 5 pkt.
c) oferowany okres gwarancji i rękojmi - 60 m-cy i więcej – 10 pkt.
=

ó

ℎ

W przypadku udzielenia okresu gwarancji
udzielona proporcjonalnie wg. wzoru
10
=(
×
24

×
i rękojmi o wartościach pośrednich punktacja będzie
ę

− 15) (

13.3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria. Oferty oceniane będą
punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może
osiągnąć oferta wynosi 10 pkt.
13.4. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów oraz oferta
będzie:
1) zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.z późn. zm.,
2) odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) spełniać warunki udziału w postępowaniu,

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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14.2. Zamawiający udostępni na stronie internetowej: szpitalpaslek.com informacje, o których mowa
w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy.
14.3. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art. 94
ustawy. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem.
14.4.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
14.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczeni a należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w
art. 147 ustawy.

16. Zawarcie umowy
16.1. Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą,
zostanie podpisana umowa.
16.2. Wzór umowy stanowi: załącznik nr 6 do SIWZ.
16.3. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
a) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian.
b) zmiana nazwy lub formy prawnej Stron, danych teleadresowych – w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian;

17. Środki ochrony prawnej
17.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy i przysługują 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.
17.2. Na podst. art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2.

18. Klauzula informacyjna
18.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej
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„RODO”,
poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje, dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych podmiotów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
w którym:
1) administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku z siedzibą:
14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24 A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000340792, telefon/fax: 55 249 15 00,
e-mail: sekretariat@szpitalpaslek.com adres strony internetowej: szpitalpaslek.com
2) przez administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Eliza Krakowska –
Mowińska, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
inspektor.ochrony.danych@szpitalpaslek.com lub telefonicznie pod nr 512 255 819,
jak i pisemnie zwracając się na adres siedziby administratora;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Częściowa rozbiórka i
rekonstrukcja muru położonego na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku –
znak …./PN/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.;
4) odbiorcami 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) 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;
6) obowiązek podania danych osobowych 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;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
18.2.Podmiotom, od których dane osobowe zostały pozyskane w związku z ich udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1) przysługują następujące uprawnienia:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, dotyczących tego
podmiotu,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, dotyczących tego
podmiotu,
• 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;
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO;
2) nie przysługuje:
• 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

19. Uwagi końcowe
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19.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

20. Załączniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki:
Projekt budowlany – załącznik nr 1 do SIWZ,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SIWZ,
Przedmiar robót – załącznik nr 3 do SIWZ,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu –
załącznik nr 4
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
Formularz ofertowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
Oświadczenie o obowiązku podatkowym – załącznik nr 8 do SIWZ.

SIWZ ZATWIERDZIŁ
Prezes Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o. w Pasłęku
mgr Iwona Chełchowska
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