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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
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Rozdział  I 

  ZAMAWIAJĄCY 

 

1) Nazwa: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, 

2) Adres:  ul.  Polna  33,  60 – 535  Poznań, 

3) Telefon:  61 8 419 673,  

4) Strona  internetowa:  http://dzp.gpsk.ump.edu.pl 

5) Godziny pracy: 07: 30 – 15.05 od poniedziałku do piątku. 

Rozdział  II 

   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.      Tryb udzielenia  zamówienia 

1.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

1.2 Podstawa prawna  udzielenia  zamówienia: art.  39 i nast.  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. – Prawo  
zamówień  publicznych. 

1.3 Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, na podst. art. 24aa 
ustawy. 

1.4 Podstawa  prawna  opracowania  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019r., poz. 

1843), 
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2477) w sprawie rodzajów  

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019r. (Dz. U.  z  2019r. poz. 2453)  w sprawie  

średniego kursu złotego w stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości  zamówień  
publicznych 

d. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) 
e. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) 
f. ustawa  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz. U.  z  2003 r.  Nr  153,  poz. 1503  z  późn. zm.), 
g. ustawa  o  dostępie  do  informacji  publicznej (Dz. U. z  2016r.  poz. 1764), 
h. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny  (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z  późn. zm.). 
 

2. Oznaczenie  postępowania 

Postępowanie oznaczone jest  jako: PN – 25/20. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w  tej  sprawie  będzie   

powoływać  się  na  powyższe  oznaczenie. 

 
3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego określenia, 

o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jednolity Dz. U. z  2019r., poz. 1843).   
 

             
Rozdział  III 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżących remontach oraz 
modernizacjach w pomieszczeniach Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu. 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji: 
a.   Przedmiar robót  dotyczący wykonania prac budowlanych, instalacji sanitarnych i gazów  medycznych oraz 
instalacji elektrycznych 
b.   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Podstawą wyceny oferty są parametry materiałów zawartych w kosztorysach ślepych. 

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej mającymi 
zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych oraz wymaganiami SIWZ i umowy.  

4. Zamówienie należy wykonać przy użyciu nowych wyrobów spełniających wymogi,  
o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.),  
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej dla materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu 
i stosowania na rynku polskim. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do okazania w 
odniesieniu do wskazanych materiałów i urządzeń dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa, a dla 

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/
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materiałów nie objętych certyfikacją deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z właściwymi normami lub 
aprobatę techniczną.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 
umowy ze strony Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
7. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia  przez odniesienie do norm europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 

8. W przypadku gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawią się 
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wystawcę (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 
lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 
3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod 
względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne  wymagania, jakim mają odpowiadać 
rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach. 

9. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a 
także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych 
opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, 
jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ) ustawy –Prawo zamówień 
publicznych. 

11. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 08.07.2020 r. na godz. 10:00 . Zainteresowani Wykonawcy 

proszeni są o zgłoszenie się do Działu Eksploatacji i Remontów w budynku Technicznym znajdującego się w siedzibie 

Zamawiającego.  
12. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujące w 

jednostce          Zamawiającego – GPSK UM, dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów określa  Załącznik 
do umowy. 

13. Nomenklatura: kod  według  CPV:   
45000000-7 (roboty budowlane),  
45110000-1 roboty przygotowawcze,  
45111100-9 roboty w zakresie burzenia,  
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu,  
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej 
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45432114-6 Kładzenie gresu 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45442100-8 Roboty malarskie 

Rozdział  IV 
WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

    

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę  wszystkich osób, nie będących kierownikiem budowy i kierownikami robót, tj.  nie 
będących osobami, które pełnią samodzielne funkcje technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy  z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), a wykonujących w zakresie realizacji 
zamówienia czynności  wynikające z przedmiaru robót branży budowlanej  i  elektrycznej w zakresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia    tj. obejmujące swym zakresem prace: 

 elektryczne 
 malarskie 
 tynkarskie 
 instalatorskie 
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 stolarskie 
 dekarskie 
 budowlane 
 wykończeniowe 
 rozbiórkowe 
 uprzątnięcie placu budowy 

 
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  w.w  wymogów  i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w.w  wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu  terminie  
wykonawca przedłoży zamawiającemu  wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia  spełniania wymogu 
zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1  czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

 
a) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie  zamawiającego  . Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności : dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem  rodzaju umowy  o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy o pracę osoby 
wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy  w.w oświadczenie wykonawcy. Kopia 
umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,   
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: 
imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

4. Z tytułu  niespełnienia  przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej   
wskazane w punkcie 1  czynności  zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty  przez wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia  przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  
traktowane będzie  jako niespełnienie przez wykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonującej wskazane w punkcie 1  czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 
Rozdział  V 

Informacja o podwykonawcach 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych 
w niniejszym Rozdziale, wzorze umowy, zapisach Kodeksu cywilnego oraz  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 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 takie 
roboty budowlane lub usługi. 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 lub usług. 

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

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oraz dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, określone w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2.2. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 
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7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 lit a) ustawy Pzp, znajdują 
się we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). Stanowią one jedynie przykładowe, minimalne postanowienia, które 
muszą pojawić się w umowie o podwykonawstwo. Wykonawca może wprowadzać własne brzmienie postanowień do 
umowy o podwykonawstwo pod warunkiem, iż nie będą one stać w sprzeczności z przedmiotowymi 
postanowieniami.  
 

Rozdział  VI 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie: 24 miesiące od dnia podpisania umowy 
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren prowadzenia prac w  terminie 7 dni  od dnia podpisaniem umowy w 

siedzibie Zamawiającego.  
a) O terminie wykonania przedmiotu umowy decyduje data zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

robót, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy roboty nie zostały zakończone 
zgłoszenie nie jest skuteczne. 

3. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji 

i  rękojmi licząc począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót . 

 

Rozdział  VII 
WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy:   

1.1 nie podlegają wykluczeniu 
1.2 spełniają  warunki  udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów;  

                            Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.  
1.2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy  wykaże, że:  
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności  związanej z 
przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  1 000 000,00 zł 

1.2.3.       zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy  wykaże, że:  
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: 
 min. trzy roboty  budowlano – instalacyjne  o wartości min.  1 000 000,00 zł brutto każda, w 

tym min.  jedną  robotę  budowlano – instalacyjną  w obiekcie wpisanym do rejestru 
zabytków o powierzchni budynku min. 10 000 m2  i wartości min.1 000 000,00 zł w 
obiektach użyteczności publicznej 

b) będzie dysponował następującymi osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 Kierownikiem robót branży ogólnobudowlanej,  tj. osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  posiadającą min. 5-letnie 
doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz  pełniła funkcję kierownika  
robót branży ogólnobudowlanej  dla co najmniej dwóch robót , których zakres obejmował 
roboty ogólnobudowlane, remontowe lub wykończeniowe   
 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia . 

2.2 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa powyżej powinno być złożone w formie pisemnej w 
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub osobę uprawnioną do jego 
reprezentowania. 

2.3 Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty w sposób jednoznaczny 
powinny wynikać następujące aspekty: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
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 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postepowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5  

2.5 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. 

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

2.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w 
ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

 
Rozdział  VIIa 

 
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

 
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 :   
 
2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

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

2.3.  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają 
w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do 
reprezentowania zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o 
którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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

2.5.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

2.6.  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 ustawy;  

2.7.  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

2.8.  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności . 
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Rozdział  VIII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ 

1.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego  
Załącznik  Nr 1 do SIWZ  

 
1.2 kosztorysy szczegółowe   wykonane na podstawie kosztorysów ślepych stanowiących załącznik do specyfikacji. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do kosztorysu (w tym również  zmiana nakładów R,M,S) skutkować będzie 
odrzuceniem oferty 

 
1.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 

  -   ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 

- ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna 
wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla 
ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 
wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

1.4 Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 aktualne na dzień składania ofert, które stanowi 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, 
które winno być złożone w formie oryginału. 

 
1.5 Zobowiązanie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców. Oświadczenie, o 

którym mowa w rozdz. VIII  pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają  brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

 

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W ODPOWIEDZI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE  NAJWYZEJ  OCENIONA  
2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

oferta w danej części zamówienia zostanie oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 
 

2.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 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; 

2.1.2. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za 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, 

2.1.3. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej potwierdzające, że 
osoba wskazana jako kierownik robót posiada wymaganych prawem uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

2.1.4. dokumentów potwierdzających , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  

cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę 

określoną przez Zamawiającego  w rozdz. VII pk. 1.2.2 niniejszej specyfikacji, 

 
 
2.2 W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów : 
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2.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  ustawy 

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2.2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

2.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy(Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352); 

2.2.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

2.2.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.2.7 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

2.2.8 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez  Zamawiającego na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, 

2.2.9 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 
ustawy 

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną. 

2.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.2.1 – 2.2.9. 

2.2 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów o których mowa w pkt  2.2.1 – 2.2.9, dotyczących 

podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, który nie jest podmiotem, 

na którego zdolnościach polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy. 

2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w § 5  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.: 

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

          b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje 

się. 

 

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. 

 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa 

dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 

ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje 

się. 

 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom  Zamawiającego, przed 

udzieleniem zamówienia Zamawiający  wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie  następujących dokumentów: 

3.1 Dokumenty techniczne  tj. karty katalogowe, certyfikaty, atesty  potwierdzające, że zaproponowane przez 

wykonawcę materiały spełniają parametry wymagane przez Zamawiającego . Powyższe dokumenty będą 

dotyczyły następujących materiałów: wykładziny PCV, klej do wykładzin, masa samopoziomująca, tapety z 

włókna szklanego, farby, farba z żywicy epoksydowej, środki gruntujące, okna, drzwi aluminiowe, drzwi 

techniczne, drzwi płycinowe, panele ze stali nierdzewnej. 

3.2 Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony 

wyrób medyczny jakim jest instalacja gazów medycznych odpowiada określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym ISO 13485 lub inny dokument potwierdzający odpowiednie stosowanie przez Wykonawcę 

równoważnych środków zapewnienia jakości. 

 

4. W  zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia  (Dz. U z 27.07.2016r.  poz. 1126). 

 
 

Rozdział  IX 
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INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w rozdziale VI niniejszej  SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym 
mowa w art.  26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 
pisemną. 

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

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań - Dział Zamówień Publicznych. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną  winny 
być kierowane na adres: mforminska@gpsk.ump.edu.pl, a faksem na nr 61 8419 620. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu  lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynie  do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  
później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
po upływie terminu, o  którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 
której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert  nie wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku, o  którym  mowa w pkt.7. 
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Osobą uprawnioną przez  Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

7.1  w kwestiach formalnych: Mirosława Formińska –  Dział Zamówień Publicznych 
7.2  w kwestiach merytorycznych: Arkadiusz Skowronek – Dział Eksploatacji i Remontów  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie pozwalają na 
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

Rozdział  X 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w  kwocie : 25 000,00 PLN. Wadium  wnosi  się  przed  upływem  

terminu  składania  ofert.  

2. Forma  wadium 

2.1 Wadium  może  być  wniesione  w  jednej  lub  kilku  następujących  formach: 

2.1.1 pieniądzu; 

2.1.2 poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo – kredytowej,  z 

tym,  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym; 

2.1.3 gwarancjach  bankowych; 

2.1.4 gwarancjach  ubezpieczeniowych; 

2.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o  których  mowa w  art.  6 b  ust. 5  pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U.  z  2014r. 

poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240 ). 

2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie 

z obowiązującym prawem. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 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 oraz ust. 5  ustawy. 

3 Miejsce  i  sposób  wniesienia  wadium 

3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego: CITI HANDLOWY  

07103012470000000087905012. 

3.2 W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach (wymienionych w pkt. 2.1.2 – 2.1.5 należy je złożyć  

w oryginale w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego,  ul. Polna 33, 60-535 Poznań - Kancelarii Ogólnej – pokój  nr  317  w  Budynku  D, III piętro. 

mailto:mforminska@gpsk.ump.edu.pl
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Rozdział  XI 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

Rozdział  XII 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1.     Wymagania  ogólne 

1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę 
1.2 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.3 Oferta  musi  być  złożona  w  formie  pisemnej,  zgodnie  z  wymaganiami  opisanymi  w   niniejszej  specyfikacji. 
1.4 Oferta winna  być  sporządzona  w  języku  polskim, pismem czytelnym. Wszystkie dokumenty zawarte w 

kopercie  powinny  być  spięte,  wszystkie  strony  oferty  zawierające  jakąkolwiek  treść  winny  być  
ponumerowane,  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  i  opatrzone  pieczątką. 

1.5 Strony puste nie wymagają  numeracji,  podpisów  i  pieczątek.  Ewentualne  poprawki  w  tekście oferty  muszą  
być  naniesione  w  czytelny  sposób,  parafowane  i  datowane  własnoręcznie  przez  osobę  podpisującą  ofertę. 

1.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski. 
1.7 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, 
oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika. Za 
podpisanie  uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby go składającej.   

2. Opakowanie  oferty 
2.1 Wykonawca  umieszcza  ofertę  w  nieprzejrzystym,  zamkniętym  opakowaniu. 
2.2 Koperta z ofertą winna być  zaadresowana  na  Zamawiającego, oznaczona następująco: 

„Oferta  na  wykonanie robót budowlanych polegających na bieżących remontach oraz modernizacjach w 
pomieszczeniach Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu. Otwiera Komisja 
przetargowa  dnia 15.07.2020 roku,  o godz. 09:30.” 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa 
3.1 Zamawiający  informuje, iż zgodnie  z  art. 8  w  zw.  z  art.  96  ust. 3  ustawy oferty  składane  w  postępowaniu  

o zamówienie publiczne są  jawne  i  podlegają  udostępnieniu  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 lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. 

3.2 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub spięte 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

4. Zmiana  lub  wycofanie  oferty 
4.1 Wykonawca może  wprowadzić  zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod  

warunkiem,  
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone  wg  takich samych zasad, jak składana oferta tj. w 
kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4.2 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia.  

 
Rozdział  XIII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Miejsce składania  ofert: 
siedziba Zamawiającego przy  ul. Polnej  33, w pokoju  nr  317 – Kancelaria  Ogólna  mieszcząca  się  w  Budynku  D 
Szpitala, lub  drogą  pocztową  na  adres  podany  w  pkt. 2. 
 

2. Wykonawca  umieszcza  ofertę  w  kopercie   oznaczonej  następująco: 
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3.     Termin  składania  ofert  upływa  w  dniu  15.07.2020 roku,  o  godz. 09:00. 
4.   Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
5. Otwarcie ofert 

5.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2020 roku o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Polnej 33, 
w Sali  Konferencyjnej,  Budynek  D,  IV piętro. 

5.2 Otwarcie  ofert  jest  jawne. 
5.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
5.4 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy _ Prawo 

zamówień publicznych. 
5.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert (art. 86 ust. 5 ustawy–Pzp) Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl  informacje dotyczące: 
5.5.1  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
5.5.2  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
5.5.3  ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5.6  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie 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. 

          Rozdział  XIV 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu oferty – Załączniku Nr 1 do specyfikacji poprzez 

wskazanie ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto. Cena oferty wynika z danych zawartych w  Kosztorysie 

ofertowym. 

2. Wykonawca musi załączyć do oferty kosztorysy szczegółowe wykonane na podstawie kosztorysów ślepych 

stanowiących załącznik do SIWZ. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do kosztorysy (w tym również zmiana 

nakładów R,M,S) skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w  złotych  polskich (PLN). 

4. Ceny muszą być podane i wyliczone  w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania- końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0.5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

5. Cena podana przez Wykonawcę  winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia  

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

6. Wskazane ilości w kosztorysie nie są  wiążące, w trakcie  realizacji zamówienia  i trwania umowy , zamawiający 

będzie realizował roboty na podstawie aktualnych potrzeb. 
 
UWAGA: 

1. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 
podatku VAT należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

Pieczęć  adresowa  Wykonawcy 
 

Ginekologiczno – Położniczy   Szpital   Kliniczny   Uniwersytetu  Medycznego   
im.  Karola  Marcinkowskiego   w  Poznaniu 

60-535  Poznań,  ul. Polna  33 
 

„Oferta  na  wykonanie robót budowlanych polegających na bieżących remontach oraz modernizacjach w pomieszczeniach 
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu”. 

 
Otwiera Komisja przetargowa dnia  15.07.2020r. o godz. 09:30 

 

 

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/
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zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca oświadczy, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i poda swój 
unijny numer identyfikacji podatkowej. W przypadku obliczenia ceny przez Wykonawcę zgodnie z opisem w 
tabelach, wskazania podatku VAT i ceny brutto z doliczonym podatkiem Zamawiający przyjmie, że wybór oferty 
nie będzie  prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą  
w złotych polskich [ PLN ]. 

 
Rozdział  XV 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM  WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
KRYTERIUM I : cena – 60% 

Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %.  
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt.  
Obliczenie punktów w kryterium „Cena” dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:  
 

                 Cena oferty z najniższą ceną 
Ilość punktów  =    -------------------------------------  x  60 

      Cena oferty badanej 
 

 
KRYTERIUM  II „Okres rękojmi i gwarancji” -  30 % 

Zaoferowany okres rękojmi na przedmiot umowy nie może być krótszy niż 36 miesięcy .  
Zaoferowany okres gwarancji za wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia, nie może być krótszy niż 
36 miesięcy.  
Obliczenie punktów w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.  
Zaoferowanym w formularzu ofertowym okresom gwarancji i rękojmi zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z 
poniższą tabelą. 
 

Okres gwarancji lub 
rękojmi w miesiącach 

Liczba punktów  

36-47 0 
48-59 10 

≥60 30 
 

KRYTERIUM  III „Czas rozpoczęcia prac” -  10 % 
 
Zaoferowany czas rozpoczęcia prac nie może być dłuższy niż 48 godzin .  
Wykonawca, który zaoferuje czas rozpoczęcia prac – 48 godzin  otrzyma 0 pkt.  
Obliczenie punktów w kryterium „czas rozpoczęcia prac” dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o 
następujący wzór:  
 

    najkrótszy  oferowany czas rozpoczęcia prac 
Ilość punktów  =      ----------------------------------------------------------  x   10 

                         czas rozpoczęcia prac oferty badanej 
 

 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku lub z 
większą dokładnością jeżeli przy zastosowaniu ww. zaokrąglenia nie wystąpi różnica w ilości przyznanych punktów z 
zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które 
otrzymały taką sama ilość punktów, wówczas wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
terminie ofert dodatkowych w rozumieniu zapisów art. 91 ust. 4 i 6 ustawy Pzp. 
 
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 
punktów.  
 
W przypadku, gdy przepisy o podatku od towarów i usług – w odniesieniu do przedmiotu zamówienia – przewidywałyby, 
że do rozliczenia należnego podatku VAT zobowiązany jest nabywca – Zamawiający, dla potrzeb oceny ofert, doliczy do 
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przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
miałby obowiązek rozliczyć. 
 
W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza 
się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 
lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art.91 ust. 4 PZP).  
 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert 
uznanych za ważne.  
 
W  przypadku  złożenia  oferty  przez  Wykonawcę  mającego  swoją  siedzibę  w  kraju  spoza  obszaru  Unii  Europejskiej  
Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do  przedstawionej  w  niej  ceny  różnicę  w  kwocie  należnego  
podatku  VAT  oraz  pozostałych  należności,  których  obowiązek  uiszczenia  spoczywa  na  Zamawiającym,  wynikających  
z  innych  przepisów. 
 
 

          Rozdział  XVI 
INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w 
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  
o których mowa w ust. 1 jeżeli: 
2.1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko 

jedną ofertę, 
2.2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w 
art. 180 ust. 2  lub  w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze. 

3. 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. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 
wykonania każdego 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. 

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
7. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy  zapozna się z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  obowiązującymi w GPSK UM dotyczącymi wszystkich dostawców 
towarów i materiałów, które zawarte zostały  w Załączniku nr 2 do Umowy. 

 
 

Rozdział  XVII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o jakim mowa w art. 147 ust. 1 Pzp 

w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (jest to cena za cały okres realizacji zamówienia). 
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Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie 
może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na 
wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp. W przypadku zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zastosowanie mają również przepisy art. 148 ust. 3-5; art.149 ust. 1 i 3; art. 151 Pzp.   

2. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
 

 
Rozdział  XVIII 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY,  ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH 
 
Wzór  umowy  stanowi  Załącznik  Nr 3 do specyfikacji.  
 
 

 
Rozdział  XIX 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy.  

2. Sposób oraz terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określone zostały w Rozdziale VI ustawy Pzp. 
 

 
Rozdział  XX 

DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI 
 

1. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej. 
2. Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert  wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postepowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
4. Wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem oraz złożeniem oferty  oraz  uczestnictwem  w  przedmiotowym  

postępowaniu  obciążają  wyłącznie  Wykonawcę. 
5. Podwykonawstwo 

5.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

5.2 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców – jeśli na etapie składania oferty  są znane. 

5.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia.  

 
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu,  ul.  Polna  33,  60 – 535  Poznań, telefon:  61 8 419 673, 

faks:  61 8 419 620, strona  internetowa:  http://dzp.gpsk.ump.edu.pl 

 inspektor ochrony danych osobowych w Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu kontakt  tel. 61 8 419 707 , adres e-mail : iod@gpsk.ump.edu.pl 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane PN 25/20  prowadzonym w trybie  
przetargu nieograniczonego  ; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/
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SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.  11  ust. 

8  ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 
 

 

 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1); 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2);   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
  

7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił  obowiązki  wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał Wykonawca zobowiązany  jest  do złożenia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o następującej treści: 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu 

 chyba , że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO 
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1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


