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Ogłoszenie nr 301385  2016 z dnia 20160817 r.
Ostróda: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i
rozbudowie budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. (dalej PZOZ w
Ostródzie S.A.) 14100 Ostróda, ul. Wł. Jagiełły 1 – na potrzeby bloku operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, krajowy numer identyfikacyjny , ul.
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie, państwo , tel. 896 429 800, e
mail , faks 896 429 817.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat.ostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
http://bip.powiat.ostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
http://bip.powiat.ostroda.pl
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Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony  więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Pod adres:
Powiat Ostródzki 14100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie budynku Powiatowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ostródzie S.A. (dalej PZOZ w Ostródzie S.A.) 14100 Ostróda, ul. Wł. Jagiełły 1 – na
potrzeby bloku operacyjnego
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Numer referencyjny: ZP.272.TI.8.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
 określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
modernizacji i rozbudowie budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. (dalej
PZOZ w Ostródzie S.A.) 14100 Ostróda, ul. Wł. Jagiełły 1 – na potrzeby bloku operacyjnego, zgodnie z
programem funkcjonalno – użytkowym (dalej PFU) – zał. nr 4 do siwz, wykazem urządzeń i sprzętu
medycznego objętego zamówieniem  zał. nr 4a do siwz; kartami urządzeń i sprzętu medycznego objętego
zamówieniem  zał. nr 4b do siwz; inwentaryzacją architektonicznobudowlaną stanu istniejącego wraz z
koncepcją architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku PZOZ w Ostródzie S.A. na potrzeby
bloku operacyjnego (zał. nr 5 do siwz), ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej
(zał. nr 6 do siwz) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). 1a. Zamawiający udostępnia również
wykazy urządzeń i sprzętu medycznego nie objętego zamówieniem – część 1 i 2 (zał. nr 7 do siwz) oraz
kartami urządzeń i sprzętu medycznego nie objętego zamówieniem  zał. nr 7a do siwz. Udostępnione
wykazy i karty urządzeń i sprzętu medycznego nie objęte zamówieniem mają charakter poglądowy i
pomocniczy dla potrzeb prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywanych na
jej podstawie robót budowlanych. 2. Zamówienie obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej
(projekt budowlany, projekty wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych – dalej STWiOR) wszystkich branż, tj. ogólnobudowlanej i instalacyjnej w zakresie:
centralnego ogrzewania, wody zimnej i hydrantowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, wentylacji, instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, sygnalizacji włamania i
napadu, monitoringu CCTV, okablowania strukturalnego (komputerowego i telefonicznego), systemu
zabezpieczeń pożarowych, itp.  zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia na
budowę oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i
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uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót budowlanych; 2) uzyskanie
pozwolenia na budowę po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego; 3) wykonanie robót
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z Zamawiającym (Zamawiający, przed
podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zastrzega sobie
możliwość zmiany harmonogramu rzeczowofinansowego złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą); 4)
sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót; 5) przeprowadzenie prób, rozruchu
technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do
przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych; 6)
przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z
instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia. 7) uzyskanie w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych
robót budowlanych. 3. Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego obiektu: 1)
Powierzchnia zabudowy – ok. 392,00 m2; 2) Ogółem powierzchnia użytkowa ok. 1.034,00 m2; 3)
Kubatura całości – ok. 3.519,00 m3; 4) Wysokość budynku przed rozbudową – 13,48 m. Obiekt aktualnie
pełni funkcję kuchni szpitalnej i apteki szpitalnej. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się: 1)
parter – pomieszczenia kuchni i pomieszczenia apteki; 2) I piętro – pomieszczenia magazynowe,
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne; 3) poddasze użytkowe – magazyny, pomieszczenia
gospodarcze. 4. Ogólne wymagania funkcjonalno – użytkowe bloku operacyjnego z salą wybudzeniową i
oddziałem intensywnej terapii: Na parterze zaprojektowano blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi
wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, tj. pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenia
przygotowania lekarzy, magazyny aparatury i sprzętu, brudowniki, pomieszczenia porządkowe,
pomieszczenia socjalne, szatnie, śluzy uf. Na piętrze zaprojektowano salę wybudzeniową 3 łóżkową oraz
oddział intensywnej terapii 4 łóżkowy wraz z punktem pielęgniarskim, magazynkami, pokojem
oddziałowej, brudownikami, pomieszczeniami sanitarnymi. 5. Wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia: 1) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Dokumentacja projektowa powinna być
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie rysunki muszą
być w pełni zwymiarowane. Dokumentacja projektowa musi zawierać: a) zatwierdzone przez
Zamawiającego opracowania przedprojektowe, w szczególności: zaktualizowaną inwentaryzację dla
celów projektowania, ocenę techniczną stanu technicznego istniejącego budynku, projekt koncepcyjny
zawierający uściśloną z Zamawiającym koncepcję programowoprzestrzenną, ostateczne propozycje
materiałów konstrukcyjnych, wykończeniowych i rozwiązań wyposażenia technicznego instalacyjnego
oraz medycznego objętego przedmiotem zamówienia (z podaniem pełnej nazwy, typu, producenta,
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parametrów, aprobat technicznych i higienicznych zastosowanych urządzeń i materiałów wraz z
załączeniem kart katalogowych) – zgodnych ze złożoną ofertą; b) projekt budowlany, opracowany na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, celem uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany powinien posiadać wszystkie niezbędne opinie i
uzgodnienia oraz wszelkie niezbędne pozwolenia wymagane obowiązującymi przepisami. Projekt
budowlany musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 z późn. zm.); projekt budowlany musi zostać wykonany w zakresie uwzględniającym
specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  6 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki,
szkice, rzuty itp. w formacie edytowalnym; d) branżowe projekty wykonawcze o szczegółowości
dostosowanej do charakteru i specyfiki obiektu, uzgodnione z właściwymi służbami. Projekty
wykonawcze obejmować powinny w szczególności następujący zakres:  projekt zagospodarowania
terenu budowy;  projekt wykonawczy związany z zagospodarowaniem działki;  projekty wykonawcze
architektury (rzuty i przekroje w skali umożliwiającej prawidłową realizację zamówienia i nadzór nad
wykonywanymi pracami), zawierające ostateczne wersje: rzutów poziomych, przekrojów pionowych,
rysunków elewacji i widoków, rysunków detali architektonicznych, wykazów stolarki, ślusarki,
wykończenia, wyposażenia pomieszczeń,zestawienia powierzchni;  projekty wykonawcze konstrukcji; 
projekty wykonawcze wszystkich instalacji występujących w obiekcie;  rysunki detali budowlanych i
instalacyjnych;  rysunki zawiązane ze specjalistycznymi technologiami wykonania np. szalunków,
rusztowań, zabezpieczeń itp. Projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, powinny
zostać opracowane w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. z
2013r. poz. 1129)  dalej: rozporządzenie  6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie
CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp. w formacie
edytowalnym; e) przedmiary robót, w zakresie o którym mowa w § 6 rozporządzenia  2 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls lub .ods; f) specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych grup robót budowlanych, zgodnie z
rozdziałem 3 rozporządzenia  2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w
formacie plików .doc; g) charakterystykę energetyczną budynku  2 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna na płycie CD w formacie plików .doc; h) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)  2
egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .doc. 1.1) Wykonawca
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jest zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych. 1.2) Zaprojektowany obiekt musi
być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych. 1.3) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do sporządzonych opracowań zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz).
2) Wymagania dotyczące robót budowlanych: a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich
robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. b) Przedmiot zamówienia
obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:  zabezpieczenie terenu, na którym
prowadzone będą roboty (teren budowy);  obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót; 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;  uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu,
na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych
robót;  zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu
dokumentów (w 1 kpl.), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty
zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych oraz
wbudowanych urządzeń i sprzętu, w tym medycznego (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty
techniczne i higieniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne, itp.), protokoły odbiorów robót
zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące
urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3) Wymagania dotyczące wyposażenia: a) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń i
sprzętu podlegającego wbudowaniu na stałe dla 3 sal operacyjnych,sali wybudzeniowej i sal OIT, zgodnie
z zał. nr 4a do siwz, tj.:  lampa operacyjna dwuczaszowa – 1szt. na każdej sali operacyjnej (łącznie 3
szt.);  kolumna chirurgiczna – 1 szt. na każdej sali operacyjnej (łącznie 3 szt.);  kolumna
anestezjologiczna – 1 szt. na każdej sali operacyjnej (łącznie 3 szt.);  szafa chirurgiczna wbudowana w
system paneli ściennych – 2 szt. na każdej sali operacyjnej (łącznie 6 szt.);  myjnia chirurgiczna 3
stanowiskowa automatyczna  dla każdej sali operacyjnej (łącznie 3 szt.);  panel nadłużkowy
jednostanowiskowy pionowy – 3 szt sala OIT + 1 szt. izolatka OIT + 3 szt. sala wybudzeń (łącznie 7 szt.);
 zlew gospodarczy niski  (łączne 4 szt.). b) Urządzenia i sprzęt wyszczególnione w zał. nr 7 i 7a do siwz,
z zastrzeżeniem urządzeń i sprzętu medycznego wskazanego w lit. a – nie są objęte przedmiotem
zamówienia. 4) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: a) Na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy
fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym
wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r.
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poz. 1502, z późn. zm.). b) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości
osób zatrudnionych na umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała
w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym lit. a. c) W trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kopii umów o pracę zawartych przez
wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie
realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych. W tym
celu Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. d) Nieprzedłożenie przez wykonawcę
kopii umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami fizycznymi
wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym
wykonywaniu robót budowlanych  w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z lit. c, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników
fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim
fizycznym wykonywaniu robót budowlanych. e) W przypadku nieudokumentowania przez wykonawcę,
na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w lit. c, że pracownicy fizyczni wykonujący czynności w
zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót
budowlanych, są zatrudnieni przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie
z postanowieniem lit. a  Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia wykonawcy kary
umownej w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej oferty (w części dotyczącej
wykonania robót budowlanych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na
bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z lit.
a. f) Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy jeśli Wykonawca, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, o którym mowa w lit. c, nie udokumentuje, że pracownicy fizyczni wykonujący
czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót
budowlanych, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 6. Inne postanowienia: 1)Budynek PZOZ w
Ostródzie S.A. będący przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi własność Powiatu Ostródzkiego.
2)Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w
sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie
może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót wykonawca zobowiązany
będzie do zachowania estetyki i czystości. 3)Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących
oraz gruz Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji w ramach wynagrodzenia wynikającego ze
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złożonej oferty. Koszt załadunku, rozładunku oraz przewozu urządzeń i gruzu do miejsca ich utylizacji
mieści się w wynagrodzeniu wynikającym ze złożonej oferty. 4)Zamawiający przewiduje fakturowanie
częściowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym realizacji przedmiotu zamówienia, z tym że
wartość części przedmiotu zamówienia zrealizowanego i zafakturowanego w roku 2016r. musi wynieść
1.000.000,00 zł brutto. 5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki
towarowe, patent lub pochodzenie żródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem
na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno  eksploatacyjno 
użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa
prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 452151400
Dodatkowe kody CPV:712230007, 450000007, 453000000, 454000001, 331000001
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31
października 2017r., w tym do dnia 30 listopada 2016r. opracowanie dokumentacji budowlanej w zakresie
niezbędnym do wystąpienia o: 1) wydanie pozwolenie na budowę; 2) przyznanie dofinansowania
inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: 1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej dwa razy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robotę budowlaną polegającą na budowie
lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego, w tym co najmniej jeden raz obiektu
szpitalnego z blokiem operacyjnym, każdy obiekt o kubaturze minimum 1.000,00 m3 i wartości robót
budowlanych minimum 2.000.000,00 zł brutto, i/lub 1.1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej dwa razy robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu
szpitalnego, w tym co najmniej jeden raz obiektu szpitalnego z blokiem operacyjnym, każdy obiekt o
kubaturze minimum 1.000,00 m3 i wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto, i 1.2) w okresie ostatnich
10 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwa razy usługę projektową polegającą na opracowaniu wielobranżowej
dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub rozbudowy, lub przebudowy obiektu szpitalnego, w
tym co najmniej jeden raz dla obiektu szpitalnego z blokiem operacyjnym, każdy obiekt o kubaturze
minimum 1.000,00 m3. U W A G A: 1) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1
i/lub w pkt 1.1 i w pkt 1.2 – musi odpowiednio spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci wykonawcy. 2) Wartości pieniężne wskazane
w dokumentach złożonych w celu wykazania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jw.,
podane w walutach obcych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z
dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.: a) min. 1 osobą, której
Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika budowy, posiadającą:  uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65), 
przynajmniej 5letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w
kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie, lub
modernizacji obiektu szpitalnego o kubaturze minimum 1.000,00 m3; b) min. 1 osobą, której
Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o
wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65), 
minimum 5letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym w
kierowaniu robotami sanitarnymi przy budowie lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego
o kubaturze minimum 1.000,00 m3; c) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie
funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą:  uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w
innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65),  minimum 5letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót elektrycznych, w tym w kierowaniu robotami elektrycznymi przy budowie lub
rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego o kubaturze minimum 1.000,00 m3; d)min. 1 osobą,
której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą:
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 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich
Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65),  minimum 5letnie doświadczenie
zawodowe jako projektant w specjalności architektonicznej, w tym opracował co najmniej jeden
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży architektonicznej dla budowy lub rozbudowy,lub
modernizacji obiektu szpitalnego wraz z blokiem operacyjnym o kubaturze minimum 1.000,00 m3; e)
min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno 
budowlanej, posiadającą:  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2016r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65), 
minimum 5letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności konstrukcyjno
budowlanej, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży
konstrukcyjnobudowlanej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z
blokiem operacyjny o kubaturze minimum 1.000,00 m3; f) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć
pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
posiadającą:  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65), 
minimum 5letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji sanitarnych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w
zakresie branży sanitarnej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z
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blokiem operacyjnym o kubaturze minimum 1.000,00 m3; g)min. 1 osobą, której zamierza powierzyć
pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych, posiadającą:  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich
Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65),  minimum 5letnie doświadczenie
zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży elektrycznej
dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z blokiem operacyjnym o
kubaturze minimum 1.000,00 m3. U W A G A: 1) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania
w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o doświadczeniu tych osób  w zakresie w jakim oferta będzie podlegała ocenie w kryterium oceny
ofert „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, o którym mowa w § 13 pkt 2
siwz. (zał. nr 8 do siwz). 2) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2 lit. ag – musi
spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
łącznie ci wykonawcy. 3.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2) W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. 3.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
celem dokonania oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
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wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,
których wskazane zdolności dotyczą. 3.4) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3.3) należy złożyć w
oryginale wraz z ofertą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych
osób  w zakresie w jakim oferta będzie podlegała ocenie w kryterium oceny ofert „doświadczenie
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, o którym mowa w § 13 pkt 2 siwz. (zał. nr 8 do siwz).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania
żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem sekcji III.3) ogłoszenia, paragraf 6a ust. 1 siwz
oraz postanowienia art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (§ 6a ust. 7 siwz); 2)w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3)w trybie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 6a ust. 6 siwz). 1. Wykonawca, który polega
na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w paragrafie 6a ust. 2 pkt 3 siwz. 2.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, 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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 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 upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa w paragraf 6a ust. 2 pkt 3 siwz, składa dokument wystawiony w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5,
zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się. 7. W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę
dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, 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.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
określonych w § 5 ust. 2 siwz: 1)określonych w ust. 2.3 pkt 1 i/lub pkt 1.1 i pkt 1.2 siwz, odpowiednio:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty; b)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
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wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 2)określonych w
ust. 2.3 pkt 2 lit. ag siwz  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, 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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Karty katalogowe, foldery, certyfikaty itp. dokumenty potwierdzające, że zaoferowane przez
wykonawcę urządzenia i sprzęt medyczny spełniają wymagania Zamawiającego określone dla tych
urządzeń i sprzętu medycznego w wykazie stanowiącym załącznik nr 4a do siwz oraz kartach
dotyczących tych urządzeń i sprzętu stanowiących załącznik nr 4b do siwz.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)  III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz). 2) Wypełniony i podpisany wykaz
urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem (zał. nr 4a do siwz); 3) Wypełnione i podpisane
karty urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem (zał. nr 4b do siwz); Uwaga: karty
katalogowe (nie mylić z kartami, o których mowa niniejszym pkt), foldery, certyfikaty, itp. dokumenty,
o których mowa w § 6a ust. 4 siwz – wykonawca składa tylko na wezwanie Zamawiającego.
3)Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniający wymóg
określony w § 3 ust. 7 pkt 4 siwz, tj. że wartość części przedmiotu zamówienia zrealizowanego i
zafakturowanego w roku 2016r. musi wynieść 1.000.000,00 zł brutto. Opracowanie dokumentacji
projektowej można podzielić na etapy (np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, itd.). Realizację
oraz płatności robót budowlanych należy przyjąć jako etapy stanowiące jednolitą całość. 4) W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców  wykonawca
winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające
się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór
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pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do siwz. 5) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę
pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie
potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania
do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do
podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20160901 do godz. 10:00 w formie
dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): w formie pieniądza: przelewem na konto:  PKO BP O/Gdańsk nr
konta 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie
Zamawiającego najdalej w dniu 20160901 o godz. 10:00.  w innych formach dopuszczonych ustawą
(poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; gwarancje
bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy
złożyć w pokoju nr 418 (III piętro – Biuro Zamówień Publicznych). W/w poręczenia i gwarancje
muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14 – 100
Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi 20
doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej
20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty: 1)zmiany, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5, § 7, § 8 ust. 37, § 12 ust. 36, § 13
ust. 38 i § 15 ust. 3 projektu umowy (zał. nr 3 do siwz), 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać
dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej
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pierwotnie w umowie; 3)zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie; 4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 6) łączna
wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 
dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. W
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzić
kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 3. W przypadkach, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany
charakteru umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu
zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 5. Jeżeli
umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z
powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany
umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia
określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 6. Zmianę postanowień
zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były
postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby
wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę
ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana
znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, d) polega na
zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach
innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 7. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego ze złożonej oferty, w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od
towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  na
zasadach i w sposób określony w ust. 8  18, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
umowy przez Wykonawcę. 8.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu
umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 9. W przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku
zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 2 i/ lub 3, będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.
7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników uczestniczących w
realizacji przedmiotu umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu umowy. 12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom uczestniczącym w realizacji przedmiotu umowy. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy. 13. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 7, każda ze Stron może
wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i/lub pkt
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3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w
szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi  w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, i/lub 2) pisemne
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w realizacji
przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi  w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt
3. 15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający,
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma
wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust.
14 pkt 2. 16. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 14,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie,albo
informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 17. W przypadku otrzymania przez Stronę
informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie
wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 14. W takim przypadku przepisy ust. 1316 oraz 18 stosuje
się odpowiednio. 18. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 19.
Terminy realizacji przedmiotu umowy, mogą odpowiednio ulec zmianie w przypadku: 1) wystąpienia
robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i których wykonanie wymaga dodatkowego nakładu
czasu, 2) przestojów (powyżej 7 dni) wynikających z wystąpienia anomalii pogodowych i/lub klęsk
żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem
technologicznym, jak np.: a) długotrwałe i intensywne opady deszczu; b) oberwania chmury (ulewy), grad
bądź wichury (trąby powietrzne), które spowodują szkody na budowie niewynikające z zaniedbań
Wykonawcy, a wymagające dodatkowego czasu na ich usunięcie; c) obfite opady śniegu lub spadek
temperatury poniżej  5o C – występujące poza okresem kalendarzowej zimy; 3) przestojów
spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń,
nieoznaczonych na mapie do celów projektowych; 4) wstrzymania, na okres powyżej 7 dni, prac
projektowych lub robót budowlanych z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, w szczególności:
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a) wynikających z opóźnień w wydawaniu stosownych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień,
opinii, warunków technicznych, itp. dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia, b) z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, c) z uwagi na opóźnienia w płatności faktur przez Zamawiającego powyżej 30 dni ponad
termin płatności, o którym mowa w § 5 ust. 3; 5) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 6) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 7) zaistnienia siły
wyższej. 20. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania
należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony
przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. 21.
W przypadkach określonych w ust. 19, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W
przypadku wstrzymania prac projektowych lub robót, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania
równy będzie okresowi na jaki prace projektowe lub roboty budowlane zostały wstrzymane. 22. Zmiany
terminów realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z przyczyn określonych w ust. 19, zostaną
dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz
wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23.
23. W przypadku, gdy zmiana terminów realizacji przedmiotu mowy, o której mowa w ust. 22, wymagała
będzie zgody dysponenta środków z jakich inwestycja jest i/lub będzie dofinansowywana  warunkiem jej
wprowadzenia będzie uzyskanie takiej zgody. 24. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 25.
W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca  jeśli wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do
przedłużenia jego ważności. 26. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 27. Wypłata, o której mowa w ust. 26, następuje nie
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 24 stosuje się. 28.
Zmiana którejkolwiek z osób pierwotnie wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia, może nastąpić
wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2016r. poz. 290 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2932. 29. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, którejkolwiek z osób pierwotnie wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia,
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musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od
kwalifikacji posiadanych przez osobę pierwotnie wskazaną do pełnienia danej funkcji. 30. Wykonawca
musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 29 nie później niż 7 dni przed
planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania budową i/lub robotami sanitarnymi,
i/lub robotami elektrycznymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z braku projektanta danej specjalności i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót
sanitarnych, i/lub kierownika robót elektrycznych, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 31. 31. Postanowienia ust. 30 nie dotyczą sytuacji
losowych, np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej uprzednio na projektanta danej
specjalności, kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót elektrycznych. 32.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do prac projektowych lub do kierowania budową lub
robotami sanitarnymi bądź robotami elektrycznymi, innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
bądź uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
z winy Wykonawcy. 33. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób pierwotnie
wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 34.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, 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.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014  2020.
2.Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Powiat Ostródzki 14100 Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat). 3.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 4. Komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz.
1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615). 5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24.08.2016r. 7. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania
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wniosków, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6. 9. Zamawiający jednocześnie przekaże treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej http://bip.powiat.ostrodzki.pl. 10.Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % ceny ofertowej. 11. Zabezpieczenie musi być
wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych ustawą Pzp, zgodnie z art. 148 ust. 1, tj. w:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 13. Zamawiający nie
zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia. 14. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania
zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych. 15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest: 1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o
którym mowa w ust. 1011 oraz § 16 siwz; 2) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem, kopię polisy (polis) potwierdzającą, że Wykonawca posiada: a) aktualne ubezpieczenie w
pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec
powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę
ubezpieczenia minimum 2.000.000,00 zł; b) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości
kontraktu; 4) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień
budowlanych osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz kopie zaświadczeń o
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przynależności wskazanych osób do właściwego samorządu zawodowego; 5) przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych na
zaoferowane urządzenia i sprzęt medyczny przez okres minimum 10 lat od dnia protokolarnego odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia; 6) przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie producenta lub
autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na warunkach
nie gorszych niż określone w § 14 projektu umowy (zał. nr 3 do siwz).
</
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