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w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i remont izby przyjęć
szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r.póz. 1526) oraz na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1710)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym,
którego przedmiotem jest: „Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu".

§2. Zatwierdza się specyfikację warunków zamówienia dotyczącą zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest: „Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu", w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Marcin Kosiore

Piotr Malczyk

Piotr Gołaszewski

Agnieszka Piwek
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Sporządziła: Magdalena Zurawska
19.08.2022r.



Nr sprawy: IZP.272.15.2022

Zamawiający:
Powiat Łowicki

.^

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu"
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l. Nazwa, adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.

Numer tel.: 46 811 5300

Adres poczty elektronicznej: przetarc)i@powiatlowicki.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://minipori:al.uzp.flov.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego:
www. powiat, łowicz, pl

http://www. bip.powiat. łowicz, pl

Adres skrytki ePUAP Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łowiczu
/2u86g2tsmx/SkrytkaESP

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
prowadzonego postępowania:
https://rniniportaLyzp.ciov_,pl

oraz dodatkowo:

https://www.bip.powiat.lowicz.pl/

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej także „pzp".

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

2. Negocjacje treści ofert:
2.1. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,

\
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2.2. dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach

kryteriów oceny ofert,

2.3. mają charakter poufny.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji:
3.1. może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy
czym Wykonawcy nie mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach),

3.2. w zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób

prowadzenia negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert; poinformuje też wszystkich
Wykonawców, których oferi:y złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie
zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert
dodatkowych (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku składania ofert
dodatkowych).

4. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez
Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

5. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu.

6. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

7. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu, podlega odrzuceniu.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których
zaprosi do negocjacji ofert.

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

10. Wymagania dotyczące sporządzania i przekazywania oferty określone w niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, mają odpowiednie zastosowanie
do oferty dodatkowej.
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V. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

1.1.1. Zakresem robót remontowych objęte są następujące istniejące pomieszczenia

Izby przyjęć:

- pomieszczenie numer 1.6 I piętro - Obserwacja o powierzchni 20,9 m2,

- pomieszczenie numer 1.7 I piętro - Obserwacja o powierzchni 23,4 m2,

- pomieszczenie numer 1.8 I piętro - Korytarz o powierzchni 22,1 m2,

- pomieszczenie numer 1.9 I piętro - WC o powierzchni o powierzchni 1,3 m2,

- pomieszczenie numer 1.101 piętro - Łazienka personelu o powierzchni 5,8 m2,

- pomieszczenie numer 1.111 piętro - Brudownik o powierzchni 1,1 m2,

- pomieszczenie numer 1.121 piętro - Łazienka pacjentów o powierzchni 7,1 m2,

- pomieszczenie numer 1.131 piętro - Obserwacja o powierzchni 22,5 m2.

1.1.2. W zakresie przebudowy i remontu izby przyjęć należy wydzielić i wykończyć „na

gotowa" następujące pomieszczenia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

wraz z uszczegółowieniem zakresu oraz STWiORB:

- pomieszczenie numer 1.6 I piętro - Korytarz o powierzchni 22,41 m2,'
- pomieszczenie numer 1.7 l piętro - Gabinet zabiegowy o powierzchni 21,03 m2,
- pomieszczenie numer 1.8 l piętro - Gabinet lekarski o powierzchni 11,36 m2,
- pomieszczenie numer 1.9 l piętro - Gabinet lekarski dziecięcy o powierzchni 11 ,27
m2,

- pomieszczenie numer 1.101 piętro-WC Pacjenci niepełnosprawni o powierzchni
7,40 m2,

- pomieszczenie numer 1.111 piętro - Magazyn bielizny o powierzchni 1,11 m2,
- pomieszczenie numer 1.121 piętro - Brudownik o powierzchni 1 ,63 m2,
- pomieszczenie numer 1.13 l piętro - Dyżurka lekarska o powierzchni 8,00 m2,
- pomieszczenie numer 1.14 l piętro - Łazienka lekarska o powierzchni 4,99 m2,
- pomieszczenie numer 1.15 l piętro -Administracja o powierzchni 6,77 m2,
- pomieszczenie numer 1.16 l piętro - Archiwum o powierzchni 7,80 m2.

1.1.3. Roboty budowlane, jakie należy wykonać w związku z przebudową i remontem
pomieszczeń izby przyjęć:

1.1.3.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
- demontaż sufitów podwieszonych;
- rozbiórka ścian wewnętrznych;
- poszerzanie i wyburzenie nowych otworów drzwiowych;
- demontaż stolarki drzwiowej;
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- usunięcie terakoty i warstw podłogowych do stropu;

- usunięcie glazury;

- usunięcie opraw oświetleniowych;

- usunięcie okładzin ściennych (glazura, listwy ochronne);

- usuwanie wyposażenia sanitarnego;

- demontaż wyposażenia meblowego;

- demontaż grzejników;

- usunięcie armatury sanitarnej;

- skucie tynków;

- demontaż instalacji elektrycznej;

- demontaż instalacji gazów medycznych;

- demontaż rolet okiennych.

1.1.3.2. Roboty budowlane i wykończeniowe:

- wykonanie nowych warstw podłogowych;

- wykonanie nowych ścian działowych;

- wykonanie nadproży w miejscach poszerzanych i nowych otworów;

- wykonanie zamurowań otworów;

- uzupełnienie i wyrównanie tynków wewnętrznych;

- wykonanie zabudowy pionów c.o. i kanalizacji;

- wykonanie okładzin ściennych w we, łazience i brudowniku;

- wykonanie fartucha ochronnego przy umywalkach i zlewie;

- wykonanie posadzek z wykładzin PCV;

- malowanie pomieszczeń;

- montaż sufitów podwieszanych;

- montaż stolarki drzwiowej;

- montaż nakładek pcv na parapety wewnętrzne z zabudową grzejników.
1.1.3.3. roboty instalacyjne:

- montaż grzejników;

- wymiana starych pionów instalacyjnych na nowe w pomieszczeniach objętych
zakresem zamówienia;

- montaż armatury sanitarnej z podłączeniem do pionów;

- montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oświetleniowej z

podłączeniem do istniejącej rozdzielni;

- montaż opraw oświetleniowych;

- montaż instalacji teletechnicznej i przyzywowej;

- montaż instalacji gazów medycznych z podłączeniem do istniejących punktów
zasilania;
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- montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1.1.4. Zakres zamówienia obejmuje również elementy wyposażenia.

1.2. Zakres dostaw wyrobów medycznych, które zostaną wbudowane, obejmuje:

a) wykonanie instalacji gazów medycznych (1 kpi.),

b) dostawę, montaż i podłączenie lampy zabiegowej sufitowej (1 szt.).

1.3. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w okresie zadeklarowanej w formularzu

ofertowym gwarancji i rękojmi wykonywał wszelkie obowiązki wynikające z

serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające

wpływ na trwałość gwarancji producenta. Koszt serwisu należy uwzględnić w cenie
oferty.

1.4. Łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
używanych do realizacji zamówienia wynosił będzie co najmniej 10%.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45410000-4 - Tynkowanie,

45442100-8 - Roboty malarskie,

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych,

45331000-6 - Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wentylacji
mechanicznej,

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne.

1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Dokumentacji projektowej
(wraz z uszczegółowieniem dokumentacji projektowej) oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót. Wyżej wskazane opracowania stanowią
odpowiednio załączniki nr6 i 7 do niniejszej SWZ.

1.7. W każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

2. Wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących niżej wskazane czynności na podstawie stosunku pracy:

2.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
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- roboty demontażowe i rozbiórkowe,

- roboty izolacyjne, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie,

- wykonywanie ścian działowych w technologii suchej zabudowy,

- roboty tynkarskie,

- roboty okładzinowe ścian, podłóg, sufitów,

- roboty malarskie,

- montaż stolarki drzwiowej i ścianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej,

- wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,

-roboty instalacyjne elektryczne, teleinformatyczne, przyzywowe, sanitarne

(wodociągowe, kanalizacyjne, montaż z podłączeniem uruchomieniem wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji), gazów medycznych,

- roboty wykończeniowe i montażowe.

2.2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania w

trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym

terminie, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w

pkt 2.1. czynności w zakresie realizacji zamówienia, następujących dokumentów:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2.1. Oświadczenie to powinno

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności wskazane w pkt
2.1.

- poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji Umowy czynności w pkt 2.1. Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe
do zidentyfikowania,
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- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2.3. W celu udokumentowania zatrudnienia spełniania przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności wskazane w pkt 2.1.
przedłożenie przez ww. podmioty oświadczenia, najpóźniej w dniu wprowadzenia
na budowę, że wszystkie czynności wskazane w pkt 2.1., wykonywane będą przez
osoby, które zatrudnione są na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2020 roku póz. 1320 ze zm.).
W oświadczeniu należy również wymienić imiona i nazwiska pracowników, którzy
będą wykonywali ww. czynności. Każdorazowo, w przypadku skierowania pracownika
do wykonywania czynności wskazanych w pkt 2.1. po złożeniu oświadczenia, o
którym mowa powyżej, należy złożyć aktualne oświadczenie uwzględniające aktualną
listę pracowników wykonujących te czynności przed rozpoczęciem ich wykonywania
na terenie budowy przez nowego pracownika.

2.4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.1.
czynności podlegać będzie sankcjom określonym w umowie.

2.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający będzie uprawniony w
szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
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- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi

Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielił na przedmiot

zamówienia (roboty budowlane oraz dostawy sprzętu i urządzeń) minimum 36 miesięcy

gwarancji oraz minimum 36 miesięcy rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu odbioru

końcowego.

4. Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, które zobowiązują do

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w motywie 78 wskazuje, że aby

zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do

dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym

zamówieniem w rozumieniu ww. dyrektywy. Zakres uzasadnia udzielenie go jednemu

Wykonawcy. Przy tego typu robotach, obejmujących różne branże, nie ma możliwości

jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany

byłby równolegle wielu Wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie

odpowiedzialności wielu kierowników budowy. Nie możliwe byłoby jednoznaczne określenie

zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu

Wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte

polisą OC). Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co

zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego. Opóźnienie jednego z Wykonawców

wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów inwestycji - zależnych

od terminowego wykonania prac przez tegoż Wykonawcę. Wykonywanie poszczególnych

elementów robót przez różnych Wykonawców uniemożliwiłoby ustalenie reguł

odpowiedzialności gwaranta z tytułu gwarancji.

Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie

podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym

oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na

części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw -

zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z

grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. W postępowaniu dopuszcza się również udział

podwykonawców przy realizacji zamówienia. Ze względu na fakt, że roboty będą
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prowadzone w funkcjonującym szpitalu, uzasadnione jest, aby zminimalizować ilość
podmiotów zaangażowanych w wykonywanie robót.

VI.Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona przedmiot całość zamówienia w terminie 70 dni od zawarcia umowy.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w treści
umowy.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortaIu
https://miniportal.u2p.c)ov.pl, ePUAPu https://eDuap.flov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.

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

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku
przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą
ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 8
do niniejszej SWZ. Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań kiikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta
oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem sprawy. Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
erzetargi@powiatlowicki.pl

9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe

odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem

Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość

składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za

pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetami(5)powiatlowicki.pl

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów

oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursie.

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
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IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku
zaistnienia sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 pzp

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie zachodzą przesłanki określone w
art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 pzp. Sposób komunikowania się Zamawiającego z
Wykonawcami został opisany w rozdziale X.

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Magdalena Żurawska
2) Rafał Pawłowski

e-mail: przetami@powiatlowicki.pl

Numer telefonu: 46 811 53 68.

XI.Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
25.10.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z
kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie
miniPortal.uzp.aov.pl.

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
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4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).

5. 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
przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem
tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji
jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez
uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Oświadczenia należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie
informacje wymagane w Formularzu ofertowym.

8. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.

9. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w Formularzu
ofertowym należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze
wskazaniem Pełnomocnika do ich reprezentowania i załączeniem pełnomocnictwa.
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10. W terminie składania ofert należy złożyć:

10.1. oferiię (wg załącznika nr 2 do SWZ),

10.2. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez
pełnomocnika,

10.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie,
10.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,
10.5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SWZ).

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa pkt 10.5, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

12. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt 10.5.,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

13. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania Wykonawca (jeśli dotyczy) przedstawia odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazuje w ofercie dane bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do nich.

14. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 13 należy złożyć pełnomocnictwo lub
inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki
lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów
spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze
wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie o
reprezentowania Wykonawcy;

15. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 13,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W
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przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa
powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

16. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się
także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie
może być poświadczone przez upełnomocnionego.

17. Zapisy ust. 13-16 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp.

18. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

XIII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.09.2022 r., do godz. 10.00

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie
sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika.
Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy
ewentualnym wycofaniu oferty.
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XIV.Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po załogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godzinie: 12.00.
3. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

XV. Podstawy wykluczenia

1. Na podstawie art. 108 ust. 1 pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z
zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230 a, art. 250 a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011
r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
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przestępnego pochodzenia pieniędzy tub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,

f) lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

g) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,

h) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
i) o którym mowa w ari:. 9 ust. 1 i 3 lub art.. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn

zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano

za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od
siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy

lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
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ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
Sie:

2.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,

2.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

XVI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
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2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym
okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył:

2.1. co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające

na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku szpitala o wartości

niemniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.

Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni

kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o

zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie

publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni

kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

którym kurs zostanie opublikowany.

2.2. co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające

na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie instalacji gazów

medycznych.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek:
3.1. o którym mowa o którym mowa w pkt 2.1. zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co
najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie,

wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu,

polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku

szpitala o wartości niemniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.

Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni

kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o

zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie

publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni

kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

którym kurs zostanie opublikowany.

3.2. o którym mowa o którym mowa w pkt 2.2. zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co

najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie,

wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego
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kontraktu, polegające na budowie i/Iub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie
instalacji gazów medycznych.

4. Zasady polegania na zasobach innych podmiotów (podmiotów trzecich) w celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

b) W odniesieniu do warunku doświadczenia Wykonawca może polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w lit. c,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
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XVII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w Rozdziale XVI ust. 2

SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy

robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3. Dokumenty wskazane w ust. 1 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

XVIII. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ łącznej ceny

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w niniejszej SWZ, Dokumentacji

projektowej, STWiORB oraz w projektowanych postanowieniach umowy.

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

(zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy

zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową.

6. Zamawiający wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT

oraz ceny z podatkiem VAT (brutto) - za całość zamówienia (cena ryczałtowa):

1) stawka podatku VAT dla robót budowlanych wynosi 23%,

2) stawka podatku VAT dla wyrobów medycznych:
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- wykonanie instalacji gazów medycznych (1 kpi.),
- dostawa i podłączenie lampy zabiegowej sufitowej (1 szt.),
wynosi 8%.

Zamawiający uzna również za prawidłowe przyjęcie przez Wykonawcę innej stawki
podatku VAT niż wskazane powyżej, jeżeli Wykonawca będzie dysponować indywidualną
interpretacją podatkową dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem,
z której będzie wynikać, że stanowisko Wykonawcy jest prawidłowe.

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć.

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek:
8.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
8.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
8.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym

Zamawiającego, bez kwoty podatku;

8.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

9. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy pzp, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W szczególności Zamawiający poprawi:

9.1. błędne obliczenie wartości podatku VAT,
9.2. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
9.3. błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,

10. Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek
rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej
omyłki rachunkowej": błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega
na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu, że
składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, zostanie
poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych. Zamawiający
uzna, że określenie przez Wykonawcę ceny jednostkowej netto w pkt 1.2 w kolumnie III
formularza ofertowego dla każdego z elementów zamówienia jest prawidłowe.
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Zamawiający określił sposób wyliczenia ceny w formularzu oferty i dokonując
poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych będzie stosował ww. reguły.

XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi
kryteriami i ich wagami:

1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 60%
Punkty w Kryterium A będą obliczane wg wzoru:

Cena najniższa
x 100 x waga = suma punktów

Cena oferty badanej

2) Kryterium B okres gwarancji
Waga kryterium 40%
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:

Oferowany okres gwarancji oferty badanej
—— x 100 x waga = suma punktów

Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ofert
nieodrzuconych

5. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca

zaoferuje dłuższy okres gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny tej oferty w

kryterium B okres gwarancji równy 60 miesiące. Gwarancja dotyczy całego zakresu
zamówienia.

6. Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku
określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji ułamkiem, zamawiający zaokrągli
podaną wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda
ocenie. Jeżeli najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach spośród z ofert
nieodrzuconych jest równy 60 miesięcy, zamawiający nie będzie stosował do
obliczenia punktacji w kryterium „okres gwarancji" powyższego wzoru i przyzna O
punktów każdej ofercie podlegającej ocenie w tym kryterium.

7. wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.
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8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.

9. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na
zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę zawierającą nową,
niższą cenę i/lub dłuższy okres gwarancji, ocenie podlegać będzie oferta Wykonawcy
złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny
i/lub okresu gwarancji wynikającej z oferty dodatkowej.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane
będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego nr: 37 1600 1462 1823 7965 3000 0005 tytułem: Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy nr... (zostanie wskazany po wyborze najkorzystniejszej
oferty).

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia
zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana
należycie.
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7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny oferi: spośród ofert

pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w ust. 3 (art. 450 ust. 1 ustawy p.z.p.).

11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

12. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi za wady i gwarancji 30% wartości

zabezpieczenia.

13. Kwota, o której mowa w ust. 12 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu rękojmi za wady i gwarancji.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.

577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono

tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które

stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
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złożonej oferty, z uwzględnieniem ewentualnych nowych propozycji przestawionych w
ofercie dodatkowej.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, o którym mowa w rozdziale XX niniejszej SWZ.

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży szczegółowe kosztorysy ofertowe, na
podstawie których możliwa będzie wycena robót w szczególności w razie konieczności
odstąpienia od umowy lub jej części przed zakończeniem realizacji całości zamówienia albo
wystąpienia robót zamiennych.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kopie uprawnień osób, które będą brały
udział w realizacji zamówienia (kierownik budowy oraz kierownicy robót elektrycznych i
sanitarnych) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego.

~~_

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej" przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowa-
nią odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
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5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX

„Środki ochrony prawnej" pzp.

XXIII. Postanowienia dotyczące dostępności dla osób o szczególnych potrzebach

1. Zamawiający udostępnia całość dokumentacji przetargowej w formie zgodnej z ustawą z

dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej.

2. Znaczenie skrótów użytych w SWZ:

2.1. Dz.U. - dziennik ustaw,

2.2. póz. - pozycja,

2.3. art. - artykuł,

2.4. ust. - ustęp,

2.5. pkt - punkt,

2.6. STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

2.7. SWZ - specyfikacja warunków zamówienia

2.8. c.o. - centralne ogrzewanie.

XXIV. Inne postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214

ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp.

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp.

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

12. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

13. Postanowienia niniejszej SWZ dotyczą również Wykonawców mających siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

STARO^OWICH
M^f^siorek
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Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Wzór Formularza ofertowego,

3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu
wykluczeniu,

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
5. Wzór wykazu robót budowlanych,

6. Dokumentacja projektowa,
7. STWIORB,

8. Link do postępowania oraz ID postępowania.
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IZP.272.15.2022

Nazwa Wykonawcy..

Siedziba Wykonawcy..

Województwo

Adres

OFERTA

-^ NIP.

REGON.

Nr telefonu.

e-mail

adres skrzynki ePUAP:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 1 1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej Pzp, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu" składam ofertę o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia w
następujący sposób:

1.10ena ofertowa brutto...........................................................................................................zł

1.2. Cenę brutto oferty określono przyjmując następujące stawki i wartości podatku VAT:
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L.p.

(I)

Asortyment

(II)

Cena netto

(Ill)

Stawka

podatku

VAT

(IV)

Wartość

podatku

VAT

(111)x (IV)
(V)

Cena brutto

(111)+(V)

(VI)
1 Wykonanie robót

budowlanych

wraz z serwisowaniem

urządzeń

23%

2 Wykonanie i montaż

instalacji gazów

medycznych

8%

3 dostawa i montaż 1 szt.

lampy zabiegowej

8% ^

4

Razem

(suma

wartości

w wierszach

1-3)

(suma

wartości

w wierszach

1-3)

(suma wartości

w wierszach 1-3,

którą należy

wpisać w pkt 1.1

formularza)

2. Na przedmiot zamówienia udzielam .................. miesięcy gwarancji i rękojmi od dnia
odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu
odbioru końcowego robót.

3. Zobowiązuję wykonać całość zamówienia w terminie 70 dni od zawarcia umowy.

4. Oświadczam, że Wykonawca:

4.1. samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu***,

4.2. będzie polegać na zdolnościach innych podmiotów***

(wskazać nazwę podmiotu, jeśli dotyczy)
w zakresie:
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(określić zakres polegania, jeśli dotyczy)

5. Oświadczam, że:

5.1. Niniejsza oferta jest składana przez jednego Wykonawcę***,
5.2. Niniejsza oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie*** (np. konsorcja, spółki cywilne)

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

^ umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:
(jeżeli dotyczy)

8. Oświadczam, w związku z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie), że:

r^

L.p Nazwa Wykonawcy

wspólnie ubiegającego się
o zamówienie

Zakres zamówienia, który będzie realizowany
przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się
o zamówienie

9. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej
SWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do
przygotowania oferty.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Załącznika nr 4 do SWZ dotyczącego ochrony
danych osobowych w niniejszym postępowaniu.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO"" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**********

12. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas wskazany
wSWZ.

13. Oświadczam, że akceptuję warunki przyszłej umowy określone w załączniku nr 1 do

SWZ i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

14. Oświadczam, że informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania (jeżeli dotyczy).

15. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

16. Informuję, że Wykonawca jest:***

- osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo,

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- żadnym w wymienionych powyżej.

Uwaga:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

L

17. Informuję, że Wykonawca prowadzi działalność jako:***
- spółdzielnia socjalna,
- zakład pracy chronionej,
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- zakład aktywizacji zawodowej,

- żadne z powyższych.

18. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
nr telefonu

19. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

^\
20. Dane proponowanych podwykonawców (jeżeli są znane)

1)

2)

***21. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty powstanie/nie powstanie***

u zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
**

r^

* Zamawiający określił stawkę podatku VAT w rozdziale XVIII ust. 6 SWZ

** Wykonawca, który składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, informuje o

tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

*** Niewłaściwe skreślić.

**** rozporządzenie 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).

***** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Uwaga!

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

przedmiotem jest: „Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu"

w imieniu:

(nazwa/firma lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

1. Oświadczam, że ww. podmiot/osoba nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek
określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do ww. podmiotu/osoby podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. ................................ ustawy Prawo zamówień
publicznych. W związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych zostały podjęte następujące środki naprawcze:*.*

3. Oświadczam, że ww. podmiot/osoba podlega/nie podlega* wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., póz. 835 z późn. zm.).

4. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu określone
przez zamawiającego w Rozdziale XVI ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia**.

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
l



Uwaga:

W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym
do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
> Zamawiajgcy - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
wykonawcy będącego osobą fizyczną,

wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),

członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą
fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

•

>

•

•

•

>

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
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2
3

J3
'"s
^2
0
^
I
I

ro ^
•ws ®

1 ^
J2

\Q

o



I
I
1

I
I
:5-
JO
-s
w
c

0)

-o
3
^2
a>Î
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