
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.usdk.pl 

 

Kraków: Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie 

dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii BIOSPHERIX do preparatyki 
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Numer ogłoszenia: 298744 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie , ul. Wielicka 265, 

30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6582011, faks 012 6581081. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Uniwersyteckiego 

Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby 

instalacji linii BIOSPHERIX do preparatyki komórek macierzystych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem 

zamówienia jest Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie 

dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii BIOSPHERIX do preparatyki komórek 

macierzystych . Zamówienie obejmuje roboty remontowe w Uniwersyteckim Szpitalu 

Dziecięcym w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM. Powierzchnia użytkowa 29,82 m2 Oznaczenie kodowe Wspólnego 

Słownika Zamówień CPV: 45.00.00.00-7 roboty budowlane, 45.11.13.00-1 roboty 

rozbiórkowe, 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, , 45.45.00.00-6 roboty 

budowlane wykończeniowe pozostałe, 45.33.00-7 roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne; 

45.33.11.00-7 instalowanie c.o.; 45.33.12.00-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 

http://bip.usdk.pl/


klimatyzacyjnych; 45.21.51.40-0 - roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, 3.2. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 

pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza produkty 

równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i 

urządzenia aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie 

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ 

ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 

o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie 

autora dokumentacji projektowej, która to ocena będzie podstawą do podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu. W przypadku uznania 

przez Wykonawcę konieczności wykonywania robót nie objętych przedmiarem robót a 

niezbędnych dla realizacji zamówienia Wykonawca powinien uzupełnić tabele elementów 

scalonych o powyższe prace. W koszcie oferty należy przewidzieć wszelkie konieczne prace 

związane z oddzieleniem terenu budowy od części użytkowanej budynku, wszelkie roboty 

demontażowe budowlane i instalacyjne, wszelkie koszty związane z komunikacją i drogą 

transportu dla dostawy materiałów i ewakuacji materiałów wyburzonych i zdemontowanych. 

Organizacja robót winna zapewnić możliwość użytkowania pozostałej nie przebudowywanej 

części budynku. Zamawiający umożliwi Wykonawcy (po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu) udział w wizji lokalnej części szpitala objętej niniejszym procesem inwestycyjnym 

w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. Wykonawca, który nie żądał lub nie wziął 

udziału w wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń ponosi wszelkie ryzyko związane z 

wykonaniem zamówienia. Realizacja robót w funkcjonującym obiekcie. Konieczne 

zapewnienie możliwości komunikacji personelu i pacjentów poprzez budynek przez cały 

okres realizacji. W trakcie realizacji robót Zamawiający może zrezygnować z wykonania 

robót o wartości do 10% zamówienia bez ponoszenia kar. 3.4. Wymagany minimalny termin 

płatności wynosi 60 dni. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3.6. Zamawiający 

przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych. 4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 5. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIA W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

PODSTAWOWEGO, ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 

67 UST. 1 PKT. 6.STANOWIĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 50% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

PODSTAWOWEGO I POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO 

ZAMÓWIENIA.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIA W OKRESIE 3 LAT OD 

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, ZAMÓWIEŃ 



UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 

6.STANOWIĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 50% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

PODSTAWOWEGO I POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO 

ZAMÓWIENIA. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.23.24.10-9, 

45.45.00.00-6, 45.33.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.21.51.40-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 98. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 11.1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium 

w wysokości: 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 11.2. Wadium musi być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Wadium może być wnoszone w 

jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin 

uznania rachunku Zamawiającego): BGK o/Kraków, 49 1130 1150 0012 1146 4720 0009 b) 

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach 

bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w 

pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z 

potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - 

przetarg EZP-271-2/163/2015. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest 

dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 

Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, 

w którym Wykonawca jest związany ofertą. 11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 

skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 

5 ustawy. 11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę 

sprawy, której wadium dotyczy. 11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona 

wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na 

wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą. 11.9. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium 



niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 

jego stronie. 11.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a. 

w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, b. 

pełnomocnictw c. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej d. nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 11.14. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.. Do zmiany formy 

zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania całości 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę 

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na 

podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada w wykazie 

wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, lub 

remontu obiektów ochrony zdrowia (specjalistyczne odziały szpitalne lub blok 



operacyjny lub centralna sterylizatornia lub laboratoria ) o wartości min 200 

tys. zł brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.; 

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi 

na podstawie załączonego do oferty dokumentów wymienionych w pk-cie 

8.2.2. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który: 8.1.3.1 złoży 

oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 8.1.3.2 w wykazie osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami wykaże, że: - kierownik budowy branża budowlana posiada 

wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5 lat doświadczenia jako 

kierownik budowy; - kierownik robót branża sanitarna posiada minimum 5 lat 

doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi; - kierownik robót branża 

elektryczna posiada minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami 

elektrycznymi. 8.1.3.3 Złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ocenę spełniania warunku 

udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego 

do oferty dokumentów wymienionych w pk-cie 8.2.3; 8.2.4. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który: 8.1.3.1 złoży 

oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 8.1.3.2 w wykazie osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami wykaże, że: - kierownik budowy branża budowlana posiada 

wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5 lat doświadczenia jako 

kierownik budowy; - kierownik robót branża sanitarna posiada minimum 5 lat 

doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi; - kierownik robót branża 

elektryczna posiada minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami 

elektrycznymi. 8.1.3.3 Złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ocenę spełniania warunku 



udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego 

do oferty dokumentów wymienionych w pk-cie 8.2.3; 8.2.4. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże w polisie 

ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku w innym dokumencie 

potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę minimum 1 mln zł Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu 

zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty dokumentów 

wymienionych w pk-cie 8.2.7; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

8.1.5. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. Przedłożył oświadczenie, że w 

terminie 6 dni od przekazania terenu budowy dostarczą zamawiającemu polisę na 

ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-montażowych na kwotę nie niższą niż cena 

ofertowa, na czas faktycznej realizacji umowy. 2. Udzielił gwarancji minimum 36 miesięcy 

na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami, licząc od 

daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Ocenę spełniania warunku 

udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 

zobowiązania, metodą spełnia/nie spełnia. Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według propozycji stanowiącej załącznik do niniejszej 

SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 



mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku, gdy złożone przez 

Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści 

SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji 

ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych 

dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca 

spełnia W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Na podstawie art. 26 ust. 2a 

ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

je spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 8.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1 

podpisane przez tych wykonawców, którzy spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca 

A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 

3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja - załącznik 

nr 4 ) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1 w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone przez każdego z wykonawców składających 

ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 

ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum. W przypadku dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wystarczy, że 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników 

oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie 

wynikać ich spełnienie. 4.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu 

oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami 

zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 8.4.3 Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 1) łącznie przez 

wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle 

dokumentów ile Wykonawców) 8.4.4 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 

z pełnomocnikiem Konsorcjum 8.4.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze 

zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne 

porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: 1) wyszczególnienie 



Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 2) określenie 

celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie 

zamówienia), 3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad, 4) podział zadań pomiędzy 

poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum, 5) określenie lidera Konsorcjum, 

(powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum 

przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za 

realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7) zapis mówiący, że Wykonawcy 

występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 8.4.6 Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.4.7 Nie dopuszcza 

się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 

zawieszającym. 8.4.8 W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument 

ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o 

udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem zgodnie z przepisami k.c. 8.2.5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca 

będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga złożenia w ofercie dokumentów 

dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) 

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. e) Pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 8.2.6. Jeżeli wykonawca, polega na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków, to zobowiązany jest przedłożyć: 8.2.6.1. Pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia 8.2.6.2. w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 

wymienione w pkt. 8.3 niniejszej SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 97 



 2 - Gwarancja- max. 8 lat - 3 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartych w umowie może nastąpić jedynie na warunkach i 

w przypadkach w niej określonych, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zmiana 

postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiana umowy także 

istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym 

zakresie: 3.1. Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem 

wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem 

niniejszej umowy; 3.2. Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły 

okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 z uwagi na: a) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, b) 

konieczność usunięcia błędów w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej, c) 

konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac, d) siłę 

wyższą(w tym awaria systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie), e) wystąpienie trudności 

organizacyjnych związanych z pracą Oddziałów Zamawiającego i jednostek znajdujących się 

na terenie Zamawiającego w związku koniecznością wykonywania przez te oddziały i 

jednostki zadań statutowych oraz realizacji zawartych przez Zamawiającego umów m.in. z 

NFZ i Ministerstwem Zdrowia. c) dostosowania zapisów w sytuacji gdy zmianie uległy 

przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem zmiany polegającej 

na podwyższeniu stawki podatku VAT, d) zmiany zakresu powierzenia prac podwykonawcy - 

w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez 

podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją 

do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. 

podwykonawców określonych we wzorze umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: bip.usdk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 20.11.2015 godzina 10:45, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 2h-06b. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 
 


