
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DZIAŁ I. NFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 
Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie 
adres: 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 
REGON: 330904973 
NIP: 669-21-91-946 
tel.: 94 34 71 670 
fax: 94 34 11 697 
e-mail: poliklinika@pro.onet.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz.: 725 – 1500 
Adres strony internetowej, na której zamawiający zamieścił niniejszą SIWZ: 
www.poliklinika.koszalin.pl 

 
DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego   
o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro. 

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2015. 

2164 z późn. zm.), 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.                    
wsprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.2015.2254), 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), 

5) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.  
z 2008 r. Nr 45 poz. 184 z późn. zm.). 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
zwaną dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy Pzp. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  
(Dz.U. 2016.380 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 
DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana związana z realizacją zadania pn.: 

„Remont klatek schodowych w budynku C  w  SP ZOZ MSW w Koszalinie” 
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień publicznych (CPV)  
Roboty remontowe i renowacyjne  kod 45453000-7 
3. Dokładny zakres przedmiotowy zamówienia zawiera przedmiar robót  
Dokumenty zostały zawarte w załącznikach nr 6 i nr 7  do SIWZ. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem 
sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy etap oddzielnie. 
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne  
do realizacji przedmiotu umowy, wskazane w dokumentach, o których mowa w ust. 3.  
W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ust. 3 przewidują różny zakres robót, uznaje 
się, że zakres robót do wykonania wskazuje przedmiar robót. 
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Jeżeli w przedmiocie zamówienia zamawiający wskazuje markę, znak towarowy, producenta 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod względem parametrów technicznych, 
użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację przedmiotu 
zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej specyfikacji. Ciężar 
udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. 
11. Załączone przedmiary robót są materiałami pomocniczymi. Obowiązkiem składającego 
ofertę jest podanie wartości ryczałtowej robót. 
12. Obowiązującą formą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe. 
13. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy zawierający zestawienie materiałów, 
sprzętu i robocizny. 
14. Wykonawca akceptuje następujące warunki płatności - faktura końcowa, wystawiona po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
16. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa w czynnym obiekcie szpitalnym, 
przy jak najmniejszej uciążliwości dla pacjentów, personelu i osób odwiedzających. 
Miejsce na kontener i godziny usuwania gruzu należy ustalić z Zamawiającym. 
Wykonawca przyjmuje obowiązki związane z utrzymaniem placu budowy wraz z jego 
dozorowaniem. 
Z uwagi na znajdujące się w sąsiedztwie Oddziały, Zamawiający żąda każdorazowego 
ustalania czasu prowadzenia prac wykonywanych przy użyciu wiertarek, młotów itp. oraz 
dochowania szczególnej staranności w zabezpieczeniu mienia podczas prowadzenia robót  
i usuwania gruzu. Ustaleń należy dokonywać z Zamawiającym. Zamawiający umożliwi 
prowadzenie prac po godz. 17,00. 
17. Podwykonawcy: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2) Zamawiający żąda wówczas wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 36b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22a ust. 1. 
3) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych 
w art. 36b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22a ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania swoich współ - 
lub podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne. 

 
DZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Przekazanie pomieszczeń nastąpi w terminie 5 dni od daty podpisania umowy realizacji 
zamówienia (przekazanie placu budowy). 
2. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 
3. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 
1) Remont klatki schodowej ogólnej (I etap). 
2) Remont klatki schodowej służbowej (II etap). 
 
Etap I realizowany będzie przez okres podany w ofercie. 
Etap II realizowany będzie po zakończeniu etapu I, przez okres podany w ofercie. 
 
 
 



DZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 oraz 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co 
najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości nie mniejszej 
niż 200 000 zł. brutto każda z nich oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ). 

2. Oferta wspólna. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Oferta wspólna musi być przygotowana i złożona w następujący sposób: 
a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
partnerów, 

c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców ubiegających się  
o zamówienie. 

3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który  
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,  
co zamawiający wykaże za pomocą dowolnych środków dowodowych. 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
 
DZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 
1. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale V. 
ust. 1 SIWZ do oferty należy załączyć: 
1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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 zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 
SIWZ; 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
wykonawca składa następujące dokumenty: 



1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem określonym  
w załączniku nr 3 do SIWZ; 
2) aktualny odpisu 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
3.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem  
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, 
wykonawca składa jako dokument listę 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, sporządzoną 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ; 
5. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ; 
2) kosztorys ofertowy zawierający zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny (kosztorys 
wymagany jest jedynie do celów poglądowych, wszelkie niezgodności kosztorysu nie 
będą stanowiły podstawy do odrzucenia oferty). 

6.1 Dokumenty wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 
uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wykonawca zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację 
wykonawców. 
 
DZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty oraz 



oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt IV niniejszej SIWZ (również w przypadku 
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których 
ustawodawca przewidział jedynie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej strony niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli 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. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną 
po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.poliklinika.koszalin.pl 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ,  
a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji 
zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 9 nieprowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację na 
stronie internetowej określonej w ust. 8. 

11. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MSW w Koszalin, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2. 

12. Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: poliklinika@pro.onet.pl , a faksem na numer: 
94 34 11 697. 

 
DZIAŁ VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 
Monika Zaremba 
tel.: 94 340 90 14; fax.: 94 34 11 697; e-mail: monika.zaremba@poliklinika.koszalin.pl 
UWAGA: 
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00 
 
DZIAŁ IX. WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
DZIAŁ X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie zawiadamiając o tym 
Zamawiającego 

http://www.poliklinika.koszalin.pl/


 
DZIAŁ XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji 
publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym 
pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy. 
8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  
o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 
9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane. 
10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 
11) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte)  
w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. 

2. Oferta wspólna 
1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 
warunki: 

a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 
b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. 
c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 
d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
e) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w siedzibie 
Zamawiającego. 
Na kopercie należy umieścić informacje: 

 
Nazwa i adres przedsiębiorstwa                              Znak sprawy: 

 
„Oferta na remont klatek schodowych w budynku ”C” w SP ZOZ MSW  
w Koszalinie”. 
Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert (………………..). 
Oferta zawiera ……. kart – ilość kart zastrzeżonych………. 
 
DZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, należy przesłać lub złożyć  
w sekretariacie SP ZOZ MSW w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2  
(p. 220, budynek A) do godz. 1200 do dnia 10.03.2017 r.  



2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 
kurierską. 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 1215  

w sali konferencyjnej (parter, budynek A) Samodzielnego Publicznego ZOZ MSW  
w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, 
jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas 
otwierania ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności 
zawarte w ofertach. Informacje te Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie 
internetowej www.poliklinika.koszalin.pl 

 
DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia. 
3. Cena może być tylko jedna. 
4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT 
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku według 
zasady,  że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 
przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po 
przecinku nie ulega zmianie. 
 
DZIAŁ XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1) cena brutto      waga 60%, 
2) termin wykonania (w dniach)       waga 30%, 
3) termin gwarancji (w mies.)    waga 10%. 
 

Kryterium – cena brutto 
 
cena brutto    =            cena brutto najniższa ____     x   60 
                    cena brutto oferty badanej 
 
Kryterium – termin wykonania 
 
termin wykonania =    liczba dni najniższa ________  x   30 
                   liczba dni w ofercie badanej 
 
Kryterium – gwarancja 
 
gwarancja =    liczba miesięcy w ofercie badanej _     x  10 
        liczba miesięcy najwyższa 
 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3. Oferty oceniane będą oddzielnie dla każdego etapu robót (klatki schodowej). 
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 



5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ofert mniej korzystnych 
niż w złożonych ofertach. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. uzyskała największą ilość 
punktów. 

 
DZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ.  
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy 

zgodnie z projektem umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(załącznik nr 2 do SIWZ). 

 
DZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
DZIAŁ XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
DZIAŁ XVIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 



Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane. 
4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie według 
poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku, 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
i informacji, 
3) udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 
Zamawiającego, 
4) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie 
godzin jego pracy – urzędowania. 

5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych 
przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 
6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający 
wykonuje odpłatnie (0,80 zł. za 1 stronę A4). 
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2016.1128) oraz kodeks cywilny. 
 
DZIAŁ XIX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy. 
2. Projekt umowy. 
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych. 
6. Przedmiar robót Etap I 
7. Przedmiar robót Etap II 
8. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej. 

 


