
TZ.372.30.2019

Szpital Uniwersytecki 
 im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
                           

tel.  68/329 62 00,  fax 68/325 58 08

NIP: 9731025315 Regon: 970773231 

http://www.bip.szpital.zgo.pl

e-mail: tz1@szpital.zgora.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(W SKRÓCIE: SIWZ)
dla zamówienia o nazwie: 

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego

w ramach realizacji projektu pn 

„Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”

Zawartość specyfikacji:

1. Postanowienia SIWZ

2. Formularz oferty – załącznik nr 1 

3.  Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2

4. Wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 3

5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik

nr 4

6. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

7. Wzór wykazu usług – załącznik nr 6

8.  Wzór  wykazu  osób  (dot.  wykazania  spełniania  minimalnych  warunków  udziału  w  postępowaniu)  –

załącznik 7

9. Wzór wykazu osób (dot. oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert) – załącznik nr 8

Zatwierdzona przez:

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński

-podpis na oryginale

…………………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego
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lub osoby upoważnionej)
POSTANOWIENIA

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Szpital Uniwersytecki 
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną w dalszej części
„ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.
Wartość  zamówienia  przekracza  równowartość  kwoty  określonej  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

2. Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  u  Zamawiającego  jest  Pan  Jakub  Lipiński,  adres  e-mail:
nu@szpital.zgora.pl, telefon: 68/ 329 62 11;

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;  

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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  bezpośrednio  dotyczących  Wykonawcy  jest  wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

7. W  odniesieniu  do  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8. Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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,  że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. Wykonawcy 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 Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  nadzoru  inwestorskiego  nad  pracami  projektowymi  i
robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynków Szpitala wraz z modernizacją systemu
centralnego  ogrzewania,  ciepłej  wody  użytkowej  i instalacji  oświetlenia  wbudowanego  w  systemie
„zaprojektuj  i  wybuduj”  w ramach  projektu  pn.: „Termomodernizacja  obiektów  i  sieci  Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”,  dla którego dokumentacja
przetargowa (w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy,  stanowiący opis  przedmiotu  zamówienia)  została
umieszczona  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  pod  adresem  http://bip.szpital.zgo.pl/index.php?
id=18699 tj. dokumentacja do postępowania przetargowego na Wykonanie robót budowlanych realizowanych
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn „Termomodernizacja obiektów i sieci
Szpitala Uniwersyteckiego im.  Karola Marcinkowskiego  w Zielonej  Górze Sp.  z o.o.  Nr  TZ.372.10.2019
opublikowanego  na  stronie  BIP Szpitala  www.bip.szpital.zgo.pl w  zakładce  zamówienia  publiczne  dalej
roboty budowlane.

2. Wykonawca winien zapoznać się z warunkami zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych
i robót budowlanych, którego realizację obejmuje usługa nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamówienia utworzył Zespół osób składający się co
najmniej z: 

a) inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej  posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

b) inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej  posiadającego uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ,

c) inspektora  nadzoru  branży  sanitarnej  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji  i
urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,

d) inspektora nadzoru branży sanitarnej  posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,

e) inspektora  nadzoru  branży  elektrycznej  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji  i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

f) inspektora nadzoru branży elektrycznej  posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji  i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,

z  zastrzeżeniem,  że  jeżeli  osoba  proponowana  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru  posiada  obok
uprawnień wykonawczych uprawnienia projektowe w danej specjalności może wykonywać obie funkcje
jednocześnie.

4. Zakres  obowiązków inspektora  nadzoru  wynika  z  art.  25 i  26  (art.  27  dla  koordynatora)  ustawy Prawo
budowlane.

5. Szczegółowy opis  obowiązków Wykonawcy dotyczących  realizacji  zamówienia  zawarty jest  we  wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

Kody CPV
71520000-9      Usługi nadzoru budowlanego.

Uwaga:
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zakres
prac  objętych  przedmiotem  zamówienia  nie  obejmuje  bowiem  czynności,  których  wykonywanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony przepisami Kodeksu pracy.

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA I  MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA
OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga złożenia oferty
na całość zamówienia.

2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nieodpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.
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ROZDZIAŁ V. INFORMACJA  NA  TEMAT  MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA  OFERT
WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH
NA  POWTÓRZENIU  PODOBNYCH  USŁUG  ZWIĘKSZENIU  BIEŻĄCYCH
DOSTAW

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

ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA  LICZBA  WYKONAWCÓW,  Z  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty  udziału  w  postępowaniu,  a  w  szczególności  koszty  sporządzenia  oferty,  pokrywa  Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której
mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT  MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA OFERTY  WSPÓLNEJ
(PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania
w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz.
XXI pkt. 2.3. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo
z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkich  Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  formularz  jednolitego
europejskiego  dokumentu  zamówienia  (w  skrócie  JEDZ)  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
(każdy  z  Wykonawców  wspólnie  składających  ofertę  nie  może  podlegać  wykluczeniu)  oraz  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu (część IV JEDZ dany Wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w
takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu).

5. Dopuszcza się,  aby wadium zostało wniesione  przez  pełnomocnika  (lidera)  lub jednego z  Wykonawców
wspólnie składających ofertę.

6. Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  podmiotem  występującym  jako  pełnomocnik
Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie,

jaką  część  (zakres  zamówienia)  wykonywać  będzie  w  jego  imieniu  podwykonawca  oraz  podać  firmę
podwykonawcy jeżeli jest znana Wykonawcy na etapie składania ofert.  Należy w tym celu wypełnić
odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz sekcję D w części II i pkt 10) sekcji C w części IV

_______________________________________________________________________________________________________
Projekt „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego 

w Zielonej Górze Sp. z o. o.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01 08-0045/18-00



formularza  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie
zamierza  wykonywać  zamówienia  przy  udziale  podwykonawców,  należy  wpisać  w  formularzach  „nie
dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione
(puste  pola),  Zamawiający  uzna,  iż  zamówienie  zostanie  wykonane  siłami  własnymi,  bez  udziału
podwykonawców.

3. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XII.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – do dnia 15.09.2022 r., z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy. 

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAK  PODSTAW
WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  o

zamówieniu oraz w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  także  Wykonawcę/ów  w
następujących  przypadkach  -  wybrane  przez  Zamawiającego  przesłanki  wykluczenia
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy:

2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd układzie  w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy,  który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171);

2.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności  gdy  Wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

2.2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,  zawartą  z
zamawiającym, o którym mowa w art.  3 ust.  1 pkt 1-4 ustawy,  co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

Warunek  I (wynikający  z  art.  22  ust.  1b  pkt  1)  ustawy)  –  w  zakresie kompetencji  lub  uprawnień  do
prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów.  Działalność
prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub
uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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Warunek II (wynikający z art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy) – w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunek III (wynikający z art.  22 ust. 1b pkt. 3) ustawy) –  w zakresie zdolności  technicznej i zawodowej.
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał:

I
a/ co najmniej 1 usługę wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na
świadczeniu  obowiązków inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży kontrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  oraz
elektrycznej  nad  robotami  budowlanymi  polegającymi  na  termomodernizacji  budynku,  których  wartość  robót
wynosiła co najmniej 2 000 000,00 zł brutto,
oraz
b/ co najmniej 1 usługę wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na
świadczeniu  obowiązków inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży kontrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  oraz
elektrycznej nad wykonaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, którego kubatura wynosiła
co najmniej 25 000 m3,
oraz
c/  co najmniej 1 usługę wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na
świadczeniu  obowiązków inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży kontrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  oraz
elektrycznej  nad  robotami,  polegającymi  na  wykonaniu  instalacji  fotowoltaicznej,  której  wartość  wynosiła  co
najmniej 250 000,00 zł brutto,

II
ALBO
a/ co najmniej 1 usługę wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na
świadczeniu  obowiązków inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży kontrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  oraz
elektrycznej nad robotami realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na termomodernizacji
budynku, których kubatura wynosiła nie mniej niż 25 000 m3 a wartość robót wynosiła co najmniej 2 000 000,00
zł brutto.
oraz
b/  co najmniej 1 usługę wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na
świadczeniu  obowiązków inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży kontrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  oraz
elektrycznej  nad  robotami,  polegającymi  na  wykonaniu  instalacji  fotowoltaicznej,  której  wartość  wynosiła  co
najmniej 250 000,00 zł brutto,

2) dysponuje:
a)  minimum jedną osobą, proponowaną do pełnienia funkcji  inspektora nadzoru robót konstrukcyjno -
budowlanych, która:
– posiad  a     uprawnienia  budowlane    do    kierowania  robotami  budowlanymi    bez  ograniczeń   w  specjalności
konstrukcyjno-budowlanej wydane  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1278 z
późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane (Dz. U.  z  201 r. poz.  1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
oraz 
- posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jako inspektor nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  ,   nad:

a/  robotami  budowlanymi  polegającymi  na  termomodernizacji  budynku,  których  wartość  robót  
wynosiła co najmniej 2 000 000,00 zł brutto,
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b)  minimum jedną osobą, proponowaną do pełnienia funkcji  inspektora nadzoru projektowego robót
konstrukcyjno - budowlanych, która:
– posiad  a     uprawnienia  budowlane    do    projektowania    w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej    bez  ograniczeń
wydane  na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.  z  2017 r. poz.  1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
oraz 
-  posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  technicznych  (jako  projektant)    w  specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,  nad  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  termomodernizacji  budynku,  którego
kubatura wynosiła co najmniej 25 000 m3

c) minimum jedną osobę proponowana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej
w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych, która:
-    posiada  uprawnienia  budowlane    do    kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub
odpowiadające  im ważne uprawnienia  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
oraz 
- posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jako inspektor nadzoru
w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych   nad:

a/  robotami  budowlanymi  polegającymi  na  termomodernizacji  budynku,  których  wartość  robót  
wynosiła co najmniej 2 000 000,00 zł brutto,

d)  minimum  jedną  osobę  proponowana  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru projektowego  w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, która:
-    posiada  uprawnienia  budowlane  do    projektowania    robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub
odpowiadające  im ważne uprawnienia  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
oraz
-  posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  technicznych  (jako  projektant)    w  specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych  , nad  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  termomodernizacji  budynku,  którego  kubatura
wynosiła co najmniej 25 000 m3
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e) minimum jedną osobę proponowana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych robót elektrycznych, która:
-  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które  zostały  wydane  obywatelom  państwa  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz.  1332)  oraz  ustawy  z  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w
państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.),
oraz
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
oraz
- posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jako inspektor nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  , nad:

a/  robotami  budowlanymi  polegającymi  na  termomodernizacji  budynku,  których  wartość  robót  
wynosiła co najmniej 2 000 000,00 zł brutto,
oraz
b/ robotami budowlanymi, polegającymi na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, której wartość
wynosiła co najmniej 250 000,00 zł brutto,

f.  minimum jedną  osobę  proponowana  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru projektowego robót  w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych,
która:
-  posiada  uprawnienia  budowlane do  projektowania  w  specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11  września  2014  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1278 z późń. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  prawa  lub  odpowiadające  im  uprawnienia  budowlane,  które
zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz
ustawy  z  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach
członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.),
oraz
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
oraz
-  posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  technicznych  (jako  projektant)    w  specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych nad  wykonaniem
dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, którego kubatura wynosiła co najmniej 25 000 m3.
UWAGA
1. Wykonawca może warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w punktach a i b oraz c i d, jak też e i f
może wykazać wskazując tę samą osobę, o ile obok uprawnień wykonawczych posiada również uprawnienia
do projektowania w danej specjalności, jak też wymagane doświadczenie.
2. Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana
tych osób jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych we wzorze umowy.
3. Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób muszą posiadać znajomość języka polskiego
w  stopniu  umożliwiającym  swobodne  porozumiewanie  się  tym  językiem  w  mowie  lub  w  piśmie.  W
przypadku gdy osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób nie będą posiadały znajomości języka
polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się nim w mowie lub w piśmie, Wykonawca
– własnym staraniem i na własny koszt – będzie dysponował osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenia
na język polski z danego języka obcego oraz z języka polskiego na dany język obcy.

4. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.

4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 do oferty należy dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci:
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-  Formularza  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia (w  skrócie:  JEDZ)  stanowiącego
załącznik  nr  2  do  niniejszej  SIWZ.  Informacje  zawarte  w  Formularzu  JEDZ  stanowią  wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA JEDNOLITEGO  EUROPEJSKIEGO  DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA (JEDZ): 

1) JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej,
2) W przypadku,  gdy Wykonawca powołuje  się  na  zasoby  co  najmniej  jednego innego  podmiotu    na

zasadach określonych w art. 22a ustawy  , musi złożyć swój własny JEDZ wraz z odrębnym JEDZ
zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego z
podmiotów, na którego sytuacji Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoją
sytuację Wykonawcy,

3) w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy, należy przedstawić
odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział
Wykonawców,

4) w przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoją sytuacją,  nie wspierają
Wykonawcy w celu  wykazania  spełniania  warunków  Zamawiający    nie  wymaga   złożenia  odrębnego
JEDZ dla tych podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D oraz w części IV
sekcję C pkt 10),

5) w cz. II JEDZ:
- sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga podania daty i
miejsca  urodzenia  osoby  upoważnionej  do  reprezentowania  Wykonawcy  na  potrzeby  niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia,

6) w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (pkt 2.1. i 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ),
w  części  III  JEDZ należy  wypełnić  sekcję  A,  B,  C  (za  wyjątkiem  rubryki  związanej  z  konfliktem
interesów) oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13
lit. a) i pkt 14 w odniesieniu do pkt 13 lit. a) oraz pkt 21- 22 ustawy),

7) w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunki określone w pkt
3 niniejszego rozdziału SIWZ), Wykonawca wypełnia cześć IV JEDZ,

8) cz. V JEDZ nie wypełniać.

INSTRUKCJA PRZEKAZANIA FORMULARZA JEDNOLITEGO  EUROPEJSKIEGO  DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA (JEDZ)

1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia  podmiotów  składających  ofertę  wspólnie  oraz  podmiotów  udostępniających  potencjał
składane  na  formularzu  JEDZ  powinny  mieć  formę  dokumentu  elektronicznego,  podpisanego
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  każdego  z  nich  w  zakresie  w  jakim  potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
xps, .odt;

3. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub
innych dostępnych  narzędzi  lub  oprogramowania,  które  umożliwiają  wypełnienie  JEDZ i  utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów;

4. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca
podpisuje  ww.  dokument  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  wystawionym  przez  dostawcę
kwalifikowanej  usługi  zaufania,  będącego  podmiotem  świadczącym  usługi  certyfikacyjne -  podpis
elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);

4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w  art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
tj.  informacji,  o  których mowa w art.  86 ust.  5  ustawy),  oświadczenie  o  przynależności  lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  (pkt  2.1.  i  2.2.  niniejszego  rozdziału  SIWZ)  oraz  spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu  (pkt  3  niniejszego  rozdziału)  zostanie  wezwany  do  złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

- w celu wykazania spełniania z pkt 3 siwz Warunku III:
4.3.1. w zakresie ppkt 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert  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 dostawy lub usługi
zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ).  Do wykazu należy załączyć dowody określające  czy te
usługi  zostały wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy czym dowodami,  o  których  mowa,  są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów  -  oświadczenie  wykonawcy; w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4.3.2. w  zakresie  ppkt  2)  wykaz  wykaz  osób  kierowanych  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
(załącznik nr 7 do SIWZ).

- w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z pkt 2.1. i 2.2:
4.3.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3.4.  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  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;

4.3.5.  oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka  zapobiegawczego  zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.3.6  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.

Uwaga:  Uwzględniając  zapisy  art.  26  ust.  6  ustawy  Pzp  dla  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia,
Zamawiający  skorzysta  z  dokumentów  znajdujących  się  w  ogólnie  dostępnych  bazach  danych.  Wykonawca
powinien wskazać Zamawiającemu w pkt 11 „Formularza oferty”  ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone
bazy z  których  Zamawiający bezpłatnie  będzie  mógł  pozyskać  określone  dokumenty potwierdzające  sytuację
podmiotową Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w
zakresie pkt 4.3.3 – 4.3.6 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      Uwaga: (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli  Zamawiający
posiada 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 z 2016 r. poz. 352),

2) w  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub  dokumentów,  w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod
określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający
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żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów,  które  znajdują  się  w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności  oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.

5.   Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
      Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4.3.3 – 4.3.6.

5.1. Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.3-4.3.6.:

1) pkt 4.3.3. - 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 ustawy;

2) pkt 4.3.4 – 4.3.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.

5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3.  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 5.1. niniejszego
rozdziału SIWZ, 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.  Postanowienia  pkt  5.2.
niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się;

5.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
pkt 4.3.1. niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1. pkt 1, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 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. Postanowienia pkt 5.2. niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się.

ROZDZIAŁ XIV. KORZYSTANIE  Z  ZASOBÓW  INNYCH  PODMIOTÓW  W  CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej
lub  finansowej  innych  podmiotów  (dot.  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  przez
Zamawiającego w pkt  3  rozdziału XIII  SIWZ),  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na 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. Dokument ten (np. zobowiązanie) należy złożyć wraz z ofertą.
Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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-  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu  zamówienia
publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

3. Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniana  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  sytuacja  ekonomiczna  lub
finansowa, 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 ustawy (wybrane przez Zamawiającego podstawy wykluczenia wskazane w pkt 2.2.1 – 2.2.3
rozdziału XIII SIWZ).

4. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdza 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 sytuacje

finansową i ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

6. Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez
Zamawiającego  w  pkt  3  rozdziału  XIII  SIWZ,  polega  na  sytuacji  innych  podmiotów,  na  zasadach
określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy –
odrębny Formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w cz. II sekcja A i B, w części III oraz w części
IV (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoją sytuację), w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie
złożyć  oświadczenia  i  dokumenty  podmiotu,  na  sytuacji,  którego  Wykonawca  powoływał  się  w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z
postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w pkt 4.3.3 – 4.3.6. rozdziału XIII SIWZ.). Wykonawca
zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału
w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji,  na  której  Wykonawca  polegał  w  celu  wykazania  spełniania  tych
warunków.

ROZDZIAŁ XV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4
(podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2.1. – 2.2.3. w rozdziale XIII SIWZ), 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 tego zakazu.

2. W  celu  skorzystania  z  instytucji  „samooczyszczenia”,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wypełnienia
stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy do złożenia dowodów.

3. Wykonawca nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne  okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.
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ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  DOKUMENTÓW  (nie  dotyczy
składania ofert)

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy uży-
ciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elek-
tronicznej. 

2. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostęp-
nego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej kore-
spondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
tz1@szpital.zgora.pl 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi po-
siadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicz-
nych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

6. Maksymalny rozmiar  plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:  złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

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

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane
są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający do-
puszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych ko-
pii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres email. Spo-
sób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia  27  czerwca  2017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – za-
równo z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wska-
zany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kon-
taktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu

składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje  się  w takim przypadku częścią SIWZ.
Dokonaną  zmianę  treści  SIWZ  Zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej  pod  adresem:
www.bip.szpital.zgo.pl

4. Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  treści
SIWZ.
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5. Treść  niniejszej  SIWZ  zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej,  pod  następującym  adresem:
www.bip.szpital.zgo.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do
treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVIII. OSOBY  ZE  STRONY  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się  z  Wykonawcami, w sprawach dotyczących
niniejszego postępowania:
Joanna Piotrowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Paulina Lisowska – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 28 000,00 PLN  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy
złotych 00/100);
1.1. Wadium może być wniesione w:

- 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 2007 Nr 42, poz.
275 z późn. zm.).

1.2.   Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 18.06.2019 r. o godzinie 10:00.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać  przelewem na następujący nr konta:  Santander Bank
Polska S.A. IV O/Zielona Góra nr: 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000 
Na poleceniu przelewu powinna być naniesiona adnotacja: 

„Wadium  –  przetarg  nieograniczony  –  nr  ref.:  TZ.372.30.2019  świadczenie  usług  nadzoru
inwestorskiego - TERMOMODERNIZACJA”

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na
konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

2.1. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  niepieniężnej  winno  być  ono  wniesione  
w oryginale w postaci elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Wystawiającego. 

2.2. Zamawiający  zwróci  wniesione  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.

2.3. Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwróci  wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie
z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli  w wyniku rozstrzygnięcia odwołania,  jego oferta
zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  ten  wnosi  wadium w terminie  określonym przez
Zamawiającego.

2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
1. jeżeli  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  o którym mowa w art.  26 ust.  3 i  3a ustawy,  z  przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 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,

2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,
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- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ.

ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
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 ofertą,  zwrócić się  do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr
1 do SIWZ.
1.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wy-
konawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty, pkt 10 Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
1.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w orygina-
le. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przed-
siębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP).
1.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jed-
nego pliku archiwum (ZIP).
W przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.  oświadczenie  składa  każdy z  wykonawców składających  ofertę
wspólną.
W przypadku,  gdy wykonawca 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   JEDZ-e   dotyczące tych podmiotów.
1.5. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy.
1.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również
na  miniPortalu.  Sposób  zmiany  i  wycofania  oferty  został  opisany  w  Instrukcji  użytkownika  dostępnej  na
miniPortalu
1.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej
oferty.
1.8.  Oświadczenia  Wykonawcy oraz  innych podmiotów,  na  których  sytuacji  polega  Wykonawca  na  zasadach
określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.
1.9. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.8, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego sytuacji
polega  Wykonawca,  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  zakresie
dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
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Uwaga:
Wszystkie w/w dokumenty lub oświadczenia, o których mowa winny zostać sporządzone i złożone w postaci
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub
elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (y) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jako kwalifikowany podpis elektroniczny rozumie się
podpis  wystawiony  przez  dostawcę  kwalifikowanej  usługi  zaufania,  będącego  podmiotem  świadczącym
usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia
18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.)

2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że
przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.2.  Pełnomocnictwo  ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy/ów  ubiegającego/cych  się  o  udzielenie
zamówienia publicznego. 
2.3. Dowód wniesienia wadium:
-  w  przypadku  wniesienia  wadium  w  postaci  niepieniężnej,  należy  dołączyć  do  oferty  oryginał  dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ;
- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia
nadania przelewu.
2.4.  Dokument  (np.  zobowiązanie)  innych  podmiotów  do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem wraz z ofertą przez podmiot udostępniający zasoby.
2.5.  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4.1.   Dokumenty sporządzone w języku obcym,  należy składać  wraz  z  tłumaczeniem na  język polski  – nie

dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
4.2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5. Upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do  podpisania  oferty,  do  poświadczania  dokumentów  za  zgodność  z

oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 

5. Po  otwarciu  złożonych  ofert,  Wykonawca,  który  będzie  chciał  skorzystać  z  jawności  dokumentacji  z
postępowania (protokołu),  w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym
wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu
przedmiotu  zamówienia  –  cena  ryczałtowa.  Cena  oferty  musi  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do
zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty
w nim nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszty związane z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń,
koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w
obowiązującej wysokości). Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto + obowiązująca stawka podatku VAT.
4. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze
wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.
5. Ceny oferowane muszą być podane w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)
6.  Wykonawca,  składając  ofertę  (w  formularzu  oferty  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ)  informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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ROZDZIAŁ XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 18.06.2019 r. do godziny 10:00.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r., o godzinie 10:30 w pokoju nr 201  (budynek administracji ) w sie-
dzibie Zamawiającego.
3.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.         Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
3. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4. Niezwłocznie  po otwarciu  ofert  Zamawiający zamieści  na stronie internetowej  (www.bip.szpital.zgo.pl)
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.       Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust.1 pkt 12-23
oraz  wybrane podstawy wykluczenia z  art.  24 ust.  5  ustawy,  wskazane przez  Zamawiającego w pkt  2
rozdziału XIII SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt
3 rozdziału XIII SIWZ.

6.       Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych
lub  nieodpowiadająca  treści  SIWZ,  podlega  odrzuceniu.  Wszystkie  przesłanki,  w przypadkach  których
Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.     W toku dokonywania  oceny złożonych ofert  Zamawiający może żądać  udzielenia  przez  Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.     Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.     W przypadku,  gdy złożona zostanie mniej  niż jedna oferta  niepodlegająca odrzuceniu,  przetarg zostanie
unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie
w art. 93 ust. 1 ustawy.

10.    Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  który  złoży  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu,  i  która
zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów
wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.   Zamawiający  przed  udzieleniem zamówienia  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o     których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
(zgodnie z pkt  4.3. rozdziału XIII SIWZ).

12.    Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom oraz
poprzez  zamieszczenie  stosownej  informacji  na  stronie  internetowej  pod  następującym  adresem:
www.bip.szpital.zgo.pl

13.   W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do
wszystkich Wykonawców będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1.1.  cena ofertowa = 82 pkt
1.2.  doświadczenie zespołu nadzoru inwestorskiego = 18 pkt

_______________________________________________________________________________________________________
Projekt „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego 

w Zielonej Górze Sp. z o. o.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01 08-0045/18-00

http://www.bip.szpital.zgo.pl/
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/


2. Sposób oceny ofert
Wartość punktowa poszczególnych składników zostanie ustalona na podstawie następujących obliczeń:

2.1.  Składnik   A –  dotyczy  kryterium „cena  ofertowa”  (maksymalna  ilość  punktów  jaką  można
uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 82 pkt) 

    
                 najniższa cena oferty

Wartość punktowa składnika A =          ------------------------------------    x 82 pkt
                 cena  oferty badanej 

Uwaga:  Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy  do  przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od  towarów i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga:  przy  obliczaniu  punktów,  Zamawiający  zastosuje  zaokrąglenie  do  dwóch  miejsc  po  przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
w górę o 1.  Jeśli  trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5,  to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.

2.2. Składnik  B – dotyczy kryterium „ doświadczenie zespołu nadzoru inwestorskiego” - (maksymalna ilość
punktów jaką można uzyskać w kryterium „doświadczenie zespołu nadzoru inwestorskiego” wynosi 18 pkt)
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

Podkryterium „Inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanych”
Oceniana  jest  liczba  przedsięwzięć,  w  których  -  osoba  dedykowana  przez  Wykonawcę  do  pełnienia  funkcji
Inspektora  nadzoru  -  wykonywała  samodzielną  funkcję  techniczną  w  budownictwie,  jako  inspektor  nadzoru
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  ponad niezbędne minimum wymagane na potrzeby
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z rozdziału XIII pkt 3 Warunek III ppkt 2) lit. a).
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie  3
przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma 2 pkt za każde (maksymalnie 6 pkt w podkryterium) - (ocenie nie
będzie podlegało przedsięwzięcie wskazane w Wykazie osób składanym na potwierdzenie spełniania minimalnych
warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potencjału  osobowego).  W  przypadku  wykazania  przez
Wykonawcę większej liczby przedsięwzięć niż 3 Zamawiający, przy ocenie oferty w ramach ww. podkryterium,
uwzględni tylko trzy pierwsze wskazane przedsięwzięcia.

Podkryterium „Inspektor nadzoru robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”

Oceniana  jest  liczba  przedsięwzięć,  w  których  -  osoba  dedykowana  przez  Wykonawcę  do  pełnienia  funkcji
Inspektora nadzoru w zakresie robót sanitarnych - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie,
jako  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  specjalności  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ponad niezbędne minimum wymagane na potrzeby potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu z rozdziału XIII pkt 3 Warunek III ppkt 2) lit. c).
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie  3
przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma 2 pkt za każde (maksymalnie 6 pkt w podkryterium) - (ocenie nie
będzie podlegało przedsięwzięcie wskazane w Wykazie osób składanym na potwierdzenie spełniania minimalnych
warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potencjału  osobowego).  W  przypadku  wykazania  przez
Wykonawcę większej liczby przedsięwzięć niż 3 Zamawiający, przy ocenie oferty w ramach ww. podkryterium,
uwzględni tylko trzy pierwsze wskazane przedsięwzięcia.

Podkryterium „Inspektor nadzoru robót elektrycznych”
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Oceniana  jest  liczba  przedsięwzięć,  w  których  -  osoba  dedykowana  przez  Wykonawcę  do  pełnienia  funkcji
Inspektora nadzoru  robót  elektrycznych -  wykonywała samodzielną  funkcję  techniczną w budownictwie,  jako
inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, ponad niezbędne minimum wymagane na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu z rozdziału XIII pkt 3 Warunek III ppkt 2) lit. e)
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie  3
przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma 2 pkt za każde (maksymalnie 6 pkt w podkryterium) - (ocenie nie
będzie podlegało przedsięwzięcie wskazane w Wykazie osób składanym na potwierdzenie spełniania minimalnych
warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potencjału  osobowego).  W  przypadku  wykazania  przez
Wykonawcę większej liczby przedsięwzięć niż 3 Zamawiający, przy ocenie oferty w ramach ww. podkryterium,
uwzględni tylko trzy pierwsze wskazane przedsięwzięcia.

Aby otrzymać punkty w kryterium Doświadczenie zespołu nadzoru inwestorskiego  Wykonawca zobowiązany
jest złożyć razem z ofertą wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 
Zamawiający  zsumuje  liczbę  przedsięwzięć  ponad  minimum  niezbędne  do  potwierdzenia  spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu  podaną  dla  każdego  podkryterium.  Maksymalnie  w  każdym
podkryterium Wykonawca może uzyskać 6 pkt (2 pkt za każde dodatkowe przedsięwzięcie). Tym samym
Wykonawca  w  kryterium  „  doświadczenie  zespołu  nadzoru  inwestorskiego”  będzie  mógł  uzyskać
maksymalnie 18 pkt (po 6 pkt w każdym podkryterium).

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag
otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = Składnik A + Składnik B

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  że dwie lub więcej
ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. Je  ż  eli nie b  ę  dzie mo  ż  na dokona  ć    wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl  ę  du na to,    ż  e dwie lub
wi  ę  cej  ofert  otrzyma  tak  ą    sam  ą    punktacj  ę  ,  oraz  cena  tych  ofert  będzie  taka  sama,  Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym
przez  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe  nie  mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJA  NA  TEMAT  MOŻLIWOŚCI  ROZLICZANIA  SIĘ  W
WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.Istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia  umowy,  zawierają  załączony  do  niniejszej  SIWZ  wzór  umowy
(załącznik nr 3). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego
– szczegółowo określone w § 6 wzoru umowy tj.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia………..….... W przypadku
wydłużenia  okresu  w  jakim  mają  być  wykonane  prace  i  roboty   objęte  zadaniem  inwestycyjnym
podlegające nadzorowi Wykonawcy, okres na jaki została zawarta umowa określony w zdaniu poprzednim
ulega wydłużeniu do nowej daty zakończenia robót.

– szczegółowo określone w § 16 wzoru umowy tj.
1. Strony przewidują możliwości  wprowadzenia  odpowiedniej  zmiany wysokości  wynagrodzenia należnego

Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaru i usług;
2) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  stawki  godzinowej  umowy  zlecenia

ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty  wykonania  Przedmiotu  Umowy  przez  Wykonawcę,  a  Wykonawca  to  udowodni
Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa w  ust. 3 poniżej.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany:
1) określonej  w  ust.  1  lit.  a,  wysokość  wynagrodzenia  netto  należnego  Wykonawcy,  zostanie

powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczona według zmienionej
stawki podatku VAT;

2) określonej  w  ust.  1  lit.  b,  składnik  wynagrodzenia  odpowiadający  kosztom  pracy  zostanie
zwiększony  maksymalnie  o  wysokość  wskaźnika  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  bądź
stawki godzinowej w stosunku do roku ubiegłego,pomniejszonego o 4 punkty procentowe;

3) określonej  w  ust.  1  lit.  c,  składnik  wynagrodzenia  odpowiadający  kosztom  pracy  zostanie
zwiększony maksymalnie o 10 % wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych lub
ubezpieczeń zdrowotnych.

3. W przypadku  zaistnienia  przesłanek  określonych  w ust.  1,  Wykonawca  będzie  uprawniony do  złożenia
pisemnego  wniosku  do  Zamawiającego  o  dokonanie  zmiany  wysokości  wynagrodzenia.  W pisemnym
wniosku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  wyczerpującego  uzasadnienia  dla  zmiany
wynagrodzenia,  w tym w szczególności  do przedstawienia szczegółowego wyliczenia,  z  którego będzie
wynikać,  w jaki  sposób  i o ile  zmiany  określone  w  ust.  1  wpłynęły  na  zmianę  kosztów  wykonania
Przedmiotu  Umowy przez  Wykonawcę.  Wniosek  musi  również  zawierać  określenie  kwoty,  o  jaką  ma
wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest    wystąpienie Wykonawcy z
wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, pod
rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym w
celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę.

4. W  terminie  30  dni  od  przedłożenia  przez  Wykonawcę  pisemnego  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,
Zamawiający  pisemnie  ustosunkuje  się  do  niego,  uwzględniając  go  w całości  albo  wnosząc  swoje
zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji
zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
Wykonawcy tych zastrzeżeń.

5. W  toku  weryfikacji  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wezwania
Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie
niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia.

6. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na okoliczności,
o których mowa w ust. 1, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust. 1

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku zmiany
terminu realizacji prac projektowych i robót budowlanych.

8. Wszelkie  zmiany  treści  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3.  Zmiany,  o których mowa w pkt1 powyżej  dopuszcza się tylko w granicach unormowanych art.144 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

UWAGA. Zamawiający informuje, że na etapie realizacji inwestycji akceptować będzie odbiór od Wykonawców
ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przesłanych  za  pośrednictwem  bezpłatnej  Platformy
Elektronicznego  Fakturowania.  Zasady  przesyłania  drogą  elektroniczną  ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj.  platformy elektronicznego fakturowania określa ustawa z
dnia  09.11.2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty
budowlane lub usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym /Dz.U.  2018 poz.  2191/.  Wykonawca nie  jest
obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur za jej pośrednictwem.
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ROZDZIAŁ XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXIX. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5  
ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2.Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  wobec  postanowień  SIWZ,  wnosi  się
w terminie:

10 dni od dnia publikacji  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  lub zamieszczenia  
SIWZ na stronie internetowej.

4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

       5.    Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  
zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  w  postaci  papierowej  albo  postaci  
elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem  
elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

    a) nie zawiera braków formalnych;

    b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a 
     dowód jego  uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia
odwołania  w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem  tego  terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.

6.    Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia  17  listopada 1964 r.  –  Kodeks  postępowania  cywilnego o  apelacji,  jeżeli  przepisy ustawy nie  
stanowią inaczej. 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.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za  
pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni od  dnia  doręczenia  orzeczenia  Izby,  przesyłające  
jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce  pocztowej  operatora  
wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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6.3. W terminie  21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes  
Urzędu może także przystąpić do toczącego się  postępowania.  Do czynności  podejmowanych przez  
Prezesa  Urzędu  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r.  –  Kodeks  
postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie  zaskarżonego  orzeczenia,  przytoczenie  zarzutów,  zwięzłe  ich  uzasadnienie,  wskazanie  
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.  W postępowaniu  toczącym się  na  skutek  wniesienia  skargi  nie  można  rozszerzyć żądania  
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
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