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I. Informacje ogólne
1. Szpital  Powiatowy  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.,  zwany  dalej  „Zamawiającym”  zaprasza  do 

udziału w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na usługi pod nazwą 
„Kompleksowa  obsługa  techniczna  i  eksploatacyjna  Szpitala  Powiatowego  w Wyrzysku 
Sp. z  o.o.”,  w  zakresie  zgodnym  z wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej uPzp., 
w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 wymienionej 
wyżej ustawy.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  przez  uPzp.  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego.

II. Opis przedmiotu zamówienia – ustalenia ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest  obsługa techniczno-gospodarcza świadczona w obiektach 

Zamawiającego,  których  szczegółowy  opis  zawiera  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  w  zakres 
zamawianych usług wchodzą następujące prace:
1.1. całodobowa obsługa  instalacji  i  urządzeń służących  do dystrybucji  i  poboru  energii 

elektrycznej oraz urządzeń odbiorczych:
1.1.1. utrzymanie  w  stałej  gotowości  eksploatacyjnej  urządzeń,  instalacji  niskiego 

napięcia,
1.1.2. konserwacja,  naprawa  i  modernizacja  instalacji  elektrycznej  w  obiektach 

szpitalnych,
1.1.3. konserwacja  i  naprawy  urządzeń  elektrycznych  z  wyłączeniem  aparatury 

i urządzeń użytkowanych bezpośrednio w procesach leczenia,
1.1.4. obsługa  i  konserwacja  rozdzielni  elektrycznych  w tym wymiana  zabezpieczeń 

topikowych, samoczynnych, mocy i termicznych,
1.1.5. utrzymanie  w  sprawności  oświetlenia  wewnętrznego,  zewnętrznego  obiektów 

oraz terenu zamawiającego w tym wymiana źródeł światła i uszkodzonego osprzętu 
elektrycznego,

1.1.6. naprawa i konserwacja elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego takich 
jak kuchenki, czajniki, grzejniki, itp.,

1.1.7. demontaż urządzeń przeznaczonych do naprawy w serwisie zewnętrznym i ich 
montaż po naprawie,

1.1.8. utrzymanie w ruchu instalacji przyzywowej w oddziałach szpitalnych i antenowej, 
odbiorczej TV naziemnej,

1.1.9. utrzymanie w sprawności rezerwowych źródeł zasilania (agregat prądotwórczy, 
baterie akumulatorów).

1.2. całodobowa  obsługa  instalacji  i  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych  oraz  instalacji 
centralnego ogrzewania:
1.2.1. zapewnienie  drożności  systemów  kanalizacji  sanitarnej  i  burzowej  szpitala 

wewnętrznych i zewnętrznych,
1.2.2. utrzymanie  w  sprawności  technicznej  urządzeń  sanitarnych  między  innymi 

umywalek,  wanien,  brodzików,  kabin  prysznicowych,  misek  ustępowych  oraz 
punktów  czerpania  wody  w  tym  baterii  umywalkowych,  zlewozmywakowych, 
prysznicowych itp.,

1.2.3. utrzymanie w sprawności wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w tym 
rozdzielaczy, pionów grzewczych, rozgałęźników, grzejników,

1.2.4. uruchomienie  instalacji  centralnego  ogrzewania  (udrożnienie,  odpowietrzenie) 
każdorazowo  przed  sezonem  grzewczym  i  zabezpieczenie  jej  po  zakończeniu 
ogrzewania we współpracy z dostawcą ciepła,
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1.2.5. zapewnienie  ciągłości  działania  lokalnych  pomp  obiegowych  w  instalacji 
centralnego ogrzewania,

1.2.6. bieżąca obsługa i usuwanie stanów awaryjnych w hydroforni wraz ze studniami 
wyposażonymi w pompy głębinowe, oraz w stacji uzdatniania wody.

1.3. wykonywanie drobnych prac ślusarskich stolarskich i mechanicznych:
1.3.1. konserwacja  oraz naprawa mebli  biurowych  i  ogólnobytowych,  a także innych 

wyrobów drewnianych (m. in. klejenie, wymiana zamków, zawiasów, uchwytów),
1.3.2. montaż  i  instalacja  wprowadzanych  do  użytkowania  mebli  oraz  demontaż 

i usuwanie wycofanych z eksploatacji,
1.3.3. naprawa  i  konserwacja  łóżek  szpitalnych,  stolików  przyłóżkowych,  statywów, 

parawanów,  stolików  aparaturowych  oraz  sprzętu  do  ręcznego  transportu 
pacjentów,

1.3.4. konserwacja i naprawa okuć oraz zamków w stolarce otworowej.

1.4. całodobowa obsługa systemu zaopatrzenia działów szpitala w gazy medyczne:
1.4.1. obsługa urządzeń służących do rozprężania tlenu,  podtlenku azotu i  zasilania 

instalacji gazów medycznych,
1.4.2. transport  pełnych  butli  z  tlenem  do  użytkownika,  montaż  przyrządów  poboru 

gazu, transport pustych butli do miejsca składowania,
1.4.3. naprawa i konserwacja punktów poboru w instalacji gazów medycznych,
1.4.4. utrzymanie  w  ruchu  sprężarki  i  urządzeń  uzdatniania  sprężonego  powietrza 

w instalacji gazów medycznych,
1.4.5. wymiana  butli  z  gazami  medycznymi  na  potrzeby  zespołów  ratownictwa 

medycznego i transportu medycznego,
1.4.6. prowadzenie ewidencji dystrybuowanych butli z gazami oraz przekazywanie do 

właściwego  działu  Zamawiającego  informacji  o  posiadanych  zapasach 
i koniecznych zamówieniach.

1.4.7. obsługa dostaw gazów medycznych w butlach i skroplonego azotu realizowanych 
przez zewnętrznego dostawcę wyłonionego przez Zamawiającego.

1.5. nadzór nad pracą instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych:
1.5.1. kontrola pracy agregatów wytwarzających chłód na potrzeby klimatyzacji,
1.5.2. konserwacja  i  naprawa  central  wentylacyjnych  wraz  z  układami  zasilania 

elektrycznego i przyłączami do instalacji grzewczej.

1.6. prace budowlane:
1.6.1. uzupełnianie niewielkich do 3 m2 ubytków tynków i powłok malarskich,
1.6.2. naprawa i uzupełnianie niewielkich do 2 m2 ubytków w okładzinach ceramicznych 

na ścianach, posadzkach, schodach i podjazdach,
1.6.3. naprawa wykładzin posadzkowych z tworzyw sztucznych,
1.6.4. utrzymanie w sprawności kratek wentylacyjnych w przewodach kominowych,
1.6.5. naprawa  i  osadzanie  obluzowanych  elementów  małej  architektury  (poręcze, 

barierki, balustrady itp.),
1.6.6. zapewnienie  drożności  systemów  odprowadzenia  wody  z  dachów,  w  tym 

okresowe czyszczenie rynien i rur spustowych.

1.7. utrzymanie  zewnętrznych  obiektów Zamawiającego  w tym ciągów komunikacyjnych 
i terenów zielonych:
1.7.1. utrzymanie  w  czystości  zewnętrznych  dróg  komunikacyjnych,  zamiatanie 

i usuwanie zmiotek,
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1.7.2. opróżnianie zewnętrznych pojemników na śmieci,
1.7.3. utrzymanie trawników w tym koszenie, nawożenie, uzupełnianie ubytków,
1.7.4. formowanie drzew i krzewów do wysokości 2,5 m,
1.7.5. utrzymanie rabat i zasobników kwiatowych (podlewanie, odchwaszczanie),
1.7.6. w sezonie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i usuwanie śliskości,
1.7.7. drobne  prace  konserwacyjne  i  naprawcze  (do  3m2)  nawierzchni  ciągów 

komunikacyjnych.

1.8. Inne czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia:
1.8.1. wykonywanie  zleconych  prac  transportowych  pomiędzy  pomieszczeniami 

w obiektach Zamawiającego,
1.8.2. dostarczanie  zakupionych  przez  Zamawiającego  materiałów  do  napraw 

i konserwacji z wykorzystaniem własnego środka transportu,
1.8.3. prowadzenie  ewidencji  zużycia  poszczególnych  mediów  i  okresowe 

przekazywanie jej Zamawiającemu,
1.8.4. prowadzenie  ewidencji  zużycia  materiałów  do  napraw  i  konserwacji  ze 

wskazaniem  komórki  organizacyjnej  Zamawiającego,  w  której  materiały  zostały 
użyte,

1.8.5. współpraca  z  podmiotami  kontrolującymi  obiekty  Zamawiającego  np.  Urząd 
Dozoru Technicznego,

1.8.6. wystawianie,  na wniosek  Zamawiającego,  orzeczeń  technicznych  dotyczących 
urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

1.9. Zakup materiałów niezbędnych do napraw i konserwacji:
1.9.1. zakup  materiałów do prac  wykonywanych  w ramach udzielonego  zamówienia 

leży po stronie Zamawiającego,
1.9.2. Zamawiający  na  podstawie  każdorazowego  zapotrzebowania  składanego 

w okresach tygodniowych, po jego weryfikacji, dokona zakupu materiałów zgodnie 
z obowiązującą  u  Zamawiającego  procedurą,  w  sytuacjach  awaryjnych  zakup 
materiałów będzie realizowany bezzwłocznie,

1.9.3. Zamawiający  może  upoważnić  Wykonawcę  do  działania  w  jego  imieniu 
w procesie realizacji zakupów materiałów do napraw i konserwacji,

1.9.4. proces zużycia materiałów do napraw i konserwacji będzie realizowany w ścisłej 
współpracy  z  osobą  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  ilość  i  rodzaj  zużytych 
materiałów będzie weryfikowana w miejscu ich zastosowania.

2. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz interwały czynności periodycznych:
2.1. przedmiot zamówienia będzie wykonywany:

2.1.1. w  dni  robocze w godz.  07:00 –  15:00 w formie  stałego  pobytu  pracowników 
(minimum  jednego  konserwatora)  Wykonawcy  w  miejscu  realizacji  przedmiotu 
zamówienia,

2.1.2. w dni  robocze w godz.  15:00 – 07:00 dnia następnego oraz w dni  ustawowo 
wolne od pracy i w dni będące u Zamawiającego dodatkowymi dniami wolnymi od 
pracy w formie gotowości do pracy na wezwanie telefoniczne.

2.2. wymagany czas rozpoczęcia czynności wykonywanej ma wezwanie Zamawiającego:
2.2.1. wynikającej z awarii  zaistniałej w czasie określonym w pkt 3.1.1. niezwłocznie, 

czas reakcji nie może przekroczyć 15 minut,
2.2.2. innej, niż wynikającej z zaistniałej awarii, w czasie określonym w pkt 3.1.1. nie 

może przekroczyć 30 minut lub czasu uzgodnionego bieżąco z przedstawicielem 
Zamawiającego,
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2.2.3. wynikającej  z  awarii  zaistniałej  w  czasie  określonym  w  pkt  3.1.2.  nie  może 
przekroczyć 60 minut,

2.3. czynności  z  zakresu  konserwacji  i  bieżących  przeglądów  instalacji  oraz  urządzeń 
objętych przedmiotem zamówienia powinny odbywać się:
2.3.1. na bieżąco, w trakcie przeprowadzanych napraw lub regulacji parametrów pracy,
2.3.2. zgodnie  z  harmonogramami  określonymi  w  posiadanej  przez  Zamawiającego 

i przekazanej Wykonawcy dokumentacji techniczo-ruchowej urządzeń i instalacji,
2.3.3. zgodnie z dobrą praktyką i zasadami ogólnymi istniejącymi w branżach objętych 

przedmiotem zamówienia.
3. Sposób rozliczenia i płatności realizowane na rzecz Wykonawcy:

3.1. wynagrodzenie  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  będzie  w  formie  ryczałtu, 
obejmującego wszystkie prace zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,

3.2. przyjmuje się miesięczny okres rozliczenia liczony w miesiącach kalendarzowych,
3.3. po  zakończeniu  miesiąca  rozliczeniowego  Wykonawca  wystawi  Zamawiającemu 

fakturę z terminem płatności 30 dni od daty jej wystawienia,
3.4. płatności będą realizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany 

w  fakturze,  terminem  płatności  będzie  data  wypływu  środków  z  rachunku 
Zamawiającego.

4. Szczegóły przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju, wielkości i wyposażenia obiektów 
Zamawiające, których dotyczy przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić personel:
5.1. legitymujący  się  wymaganymi  przepisami  prawa  kwalifikacjami  w  zakresie  każdej 

z wykonywanych czynności,
5.2. posiadający  właściwe  dla  wykonywanych  czynności  orzeczenie  lekarskie  w tym do 

prac na wysokości, wymienionych w pkt 1.6.6.
6. Przedmiotem  zamówienia  nie  są  objęte  czynności  służące  profilaktyce,  zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
7. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodami:

Kod klasyfikacji Opis

50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów 
użyteczności społecznej

50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji 
elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji 
mechanicznych instalacji budynkowych

50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji 
centralnego ogrzewania

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji 
układów chłodzących

50850000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania 
terenów zielonych

77310000-6 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania 
żywopłotów

90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 usługi odśnieżania
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90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

8.1. zmiany rodzaju i ilości obiektów podlegających zamówieniu w przypadku:
8.1.1. pomieszczeń remontowanych lub modernizowanych,
8.1.2. pomieszczeń,  których  przeznaczenie  zostało  zmienione  w  wyniku  zmiany 

zakresu prowadzonej działalności,
8.2. zlecania  innych  dodatkowych  czynności  związanych  z  przedmiotem  zamówienia 

wynikających z potrzeb Zamawiającego czy też zdarzeń losowych.
9. Zamawiający  może udostępnić  Wykonawcy pomieszczenia  z  przeznaczeniem na część 

socjalną i magazynową oraz na szatnię dla pracowników Wykonawcy,
9.1. zespół pomieszczeń usytuowanych w piwnicy pod budynkiem oddziału wewnętrznego 

o powierzchni 103,59 m2,
9.2. zespół pomieszczeń usytuowanych w piwnicy pod budynkiem oddziału wewnętrznego 

o powierzchni 42,80 m2,
9.3. udostępnienie dotyczy oddzielnie każdego z wymienionych zespołów pomieszczeń lub 

łącznie obu,
9.4. dzierżawa  tych  pomieszczeń  nastąpi  na  podstawie  odrębnej  umowy,  zawierającej 

szczegółowe warunki dzierżawy,  przewidywany czynsz dzierżawny określa się kwotą 
6,00 zł  netto  za  m2,  kwota  obejmuje  dostarczone  do  dzierżawionych  pomieszczeń 
media (centralne ogrzewanie energia elektryczna, woda zimna i ciepła, odprowadzenie 
ścieków),

9.5. koszty  związane  z  dostosowaniem  dzierżawionych  pomieszczeń  do  potrzeb 
Wykonawcy leżą po stronie Wykonawcy.

10. Zamawiający,  na  podstawie  oddzielnej  umowy  użyczenia,  może  udostępnić  posiadany 
sprzęt  i  wyposażenie  używane do prac związanych  z przedmiotem zamówienia;  wykaz 
posiadanych przedmiotów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

11. Obiekty Szpitala, których dotyczy przedmiot zamówienia, można obejrzeć przed terminem 
składania ofert, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną do 
kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia i w jej obecności.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
17. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  przez  Wykonawcę  części  lub  całości 

zamówienia  podwykonawcom.  W  takim  przypadku  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
wskazania  w swojej  ofercie  części  zamówienia  (zakresu),  których  wykonanie  zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

18. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

III. Termin realizacji zamówienia
Planowany czas realizacji zamówienia określa się na 24 miesiące, pomiędzy 01.08.2016 r., 
a 30.07.2018 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  
oceny spełniania tych warunków

 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące:
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 1.1 posiadania  uprawnień  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca  winien  posiadać  doświadczenie  w  wykonywaniu  usług  tj.  winien 
udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie obsługi 
techniczno-gospodarczej świadczonej na rzecz podmiotu użyteczności publicznej;

 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca winien dysponować wykwalifikowanym personelem technicznym:

 1.4.1 pracownicy  zgłoszeni  do  obsługi  instalacji  elektrycznych  powinni  posiadać 
uprawnienia eksploatacyjne SEP na instalacje, i sieci elektroenergetyczne do 1kV 
oraz agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

 1.4.2 pracownicy zgłoszeni do obsługi instalacji gazów medycznych muszą posiadać 
uprawnienia  eksploatacyjne  na urządzenia,  instalacje  i  sieci  gazów medycznych 
oraz sprężarki, instalacje sprężonego powietrza;

 1.4.3 jeden  z  pracowników  Wykonawcy  musi  posiadać  świadectwo  kwalifikacyjne 
uprawniające  do  eksploatacji:  instalacji,  sieci  i  urządzeń  wytwarzających, 
przesyłających i zużywających ciepło o mocy powyżej 50kW.

 1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 
100 000,00 zł.

 2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 3 Wykonawcy,  którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą.

 4 Z  udziału  w  postępowaniu  wyklucza  się  Wykonawców,  którzy  podlegają  wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp.

 5 Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonywana  będzie  w  oparciu 
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

 6 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Zawiadomienie  zawierać 
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1.1. wypełniony i  podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru,  który stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ;

 1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
z art. 22 ust. 1 uPzp. z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

 1.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 uPzp. z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 4 
do SIWZ;

 1.4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 Pzp. z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 

 1.5. w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć 
wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
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 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z art. 24 uPzp. Wykonawca składa następujące dokumenty:
 2.1. aktualny odpis  z  właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do 

rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert,  a  w przypadku  osób fizycznych  oświadczenie  wymagane w pkt  1.3  niniejszej 
specyfikacji;

 2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;

 2.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie 
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne,  lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.

 3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
oprócz oświadczenia wymienionego w pkt 1.2 należy przedłożyć:
 3.1. wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich 
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

 3.2. kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.

 4. Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnienie  warunku,  o  którym  mowa  w części  IV  pkt  1, 
polega  na  zasobach  innych  podmiotów,  zobowiązany  jest  przedstawić  dokumenty, 
o których mowa w części IV pkt 2 .

 5. Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  nie  złożyli  wymaganych  oświadczeń 
i dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub 
pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty w zawierające błędy lub złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa,  do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 
złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.

 6. Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać 
spełnianie  przez  Wykonawcę  warunków udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianie  przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.

VI.  Postanowienia  dotyczące  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części V SIWZ w:

 1.1. punkcie  2.1,  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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert;
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 1.2.punkcie 2.2 i 2.3,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  potwierdzające,  że  nie  zalega  z  uiszczaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu,  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach od 1.1. 
do 1.2.,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wszystkie  dokumenty  składające  się  na  ofertę,  muszą  być  przedstawione  w  formie 

oryginałów lub  kopii  poświadczonych  za zgodność z  oryginałem  przez Wykonawcę  lub 
osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty.

2. Do  sporządzenia  oferty  winny  być  wykorzystane  druki  dołączone  do  niniejszej  SIWZ. 
W przypadku  opracowania  wymaganego  dokumentu  przez  Wykonawcę  musi  być  on 
zgodny z treścią załączonych formularzy. 

3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3.1. Pełnomocnictwo  winno  być  w  formie  oryginału,  lub  kopii  poświadczonej  przez 

notariusza,  adwokata,  radcę  prawnego  lub  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji 
wynikającej z dokumentu rejestracyjnego.

4. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz 
w przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w  części  V  pkt  5  SIWZ,  kopie  dokumentów 
dotyczących  każdego  z  tych  podmiotów  winny  być  poświadczone  za  zgodność 
z oryginałem przez te podmioty.

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą techniką oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną/-e do reprezentowania 
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę

9. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
11. Oferta  winna  być  zabezpieczona  przed  dekompletacją,  mieć  ponumerowane  wszystkie 

strony zawierające treść oferty. Wskazany jest spis treści oferty.
12. Wszystkie  zmiany  i  poprawki  dokonane  w  ofercie  muszą  być  podpisane  przez  osobę 

podpisującą ofertę. Podpis winien być czytelny lub uzupełniony imienną pieczątką osoby 
sporządzającej ofertę.

13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
14. W przypadku złożenia oferty niezgodnej z treścią SIWZ, oferta zostanie odrzucona.
15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeśli  Wykonawca,  nie  później  niż 
w terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu 
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zastrzegł,  że  nie  mogą być  one udostępnione  oraz wykazał,  iż  zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 
17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503  z  późn.  zm.)  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje 
techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu  zachowania  ich  poufności,  tzn.  zastrzegł  składając  ofertę,  iż  nie  mogą być  one 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. 
ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie  art.  89 ust.  1 pkt  1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

19. Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  były 
przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  dopiskiem  „tajemnica 
przedsiębiorstwa”.

20. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
20.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  wniosek 

o udostępnienie treści wskazanej oferty,
20.2. Zamawiający  ustali  zakres  informacji,  z  uwzględnieniem  złożonego  w  ofercie 

zastrzeżenia, które mogą być udostępnione,
20.3. po  ustaleniu  zakresu  informacji,  Zamawiający  ustali  miejsce,  termin  i  sposób 

udostępnienia oferty, o czym powiadomi Wykonawcę.
21. Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.
22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia 

ofert wspólnych oferta musi spełniać następujące wymagania:
22.1. każdy  z  Wykonawców  ubiegający  się  wspólnie  (np.  konsorcjum)  o  zamówienie 

oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
uPzp. i przedstawić dokumenty wymienione w rozdziale V,

22.2. oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie,

23. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  lub  do  reprezentowania  ich 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia:
23.1. umocowanie może wynikać z treści umowy lub może zostać przedłożone oddzielnie 

wraz z ofertą i określeniem zakresu umocowania,
23.2. korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem,
23.3. składając oferty wspólne na formularzu oferty i w innych dokumentach dołączonych 

do  oferty  w  miejscu  nazwy  i  adresu  „Wykonawcy”  należy  wymienić  wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

VIII. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu 
składania ofert.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  w  siedzibie  Zamawiającego,  to  znaczy 

w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o., przy ul. 22 Stycznia 41, w Sekretariacie, 
w terminie najpóźniej do dnia 08.07.2016 r do godz. 9:30
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 2. Koperta winna być zaadresowana:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o., ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk,

z dopiskiem:
„Oferta na kompleksową obsługę techniczną i eksploatacyjną

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 
nie otwierać przed 08.07.2016 r. godz 09:45

i opatrzona nazwą Wykonawcy.
 3. Konsekwencje  złożenia  oferty  niezgodnie  z  opisem,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  ponosi 

Wykonawca.
 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o., przy ul. 22 Stycznia 

41,  89-300  Wyrzysk,  w  sali  konferencyjnej  budynku  administracji,  dnia  08.07.2016  r. 
o godz 09:45.

 6. Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  sesji  otwarcia  ofert.  W  przypadku  nieobecności 
Wykonawcy, Zamawiający na wniosek Wykonawcy udzieli informacji z sesji otwarcia ofert.

 7. Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający odczyta:
 7.1. nazwy i adresy Wykonawców,
 7.2. ceny ofert,
 7.3. kwotę jaka została przeznaczona na wykonanie zamówienia.

X. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

 1.1. w zakresie przedmiotu zamówienia – Roman Łątkowski - tel. (67) 210 98 72,
 1.2. w zakresie procedury                       – Andrzej Charczun - tel. (67) 210 98 66,
- informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 10:00 – 13:00.

 2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy 
przekazują  w  formie  pisemnej,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  pod  warunkiem 
niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w o wyjaśnienie wątpliwości związanych:
 3.1. ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
 3.2. ze sposobem przygotowania i złożenia oferty,
- kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o., 
89-300 Wyrzysk, ul 22 Stycznia 41.

 4. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 67 286 24 63 lub pocztą elektroniczną 
na  adres  zp@szpitalwyrzysk.pl,  pod  warunkiem  niezwłocznego  potwierdzenia  treści 
zapytania na piśmie.

 5. Zamawiający  niezwłocznie,  nie  później  niż  na dwa dni  przed terminem składania  ofert, 
odpowie na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem niniejszego postępowania pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 6. Odpowiedzi  na  pytania  zostaną  przekazane:  pytającemu  drogą  odwrotną  zapytania 
z potwierdzeniem w formie pisemnej, a wszystkim Wykonawcom, na stronie internetowej 
Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania.

 7. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 
Zamawiający  może  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 
zmiany opublikuje niezwłocznie w miejscu umieszczenia pierwotnej wersji SIWZ.

 8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert.

 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
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XI. Modyfikacja i wycofanie oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożona w taki sam sposób jak składana 
oferta z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę ofertową należy wyliczyć wg. zasad podanych poniżej i wpisać w tabelach ofertowych 

oraz w formularzu ofertowym, których wzór stanowią załączniki do SIWZ.
2. Jednostkowa  cena  ofertowa  winna  być  uśrednioną,  zryczałtowaną  ceną  miesięczną 

kompleksowej  obsługi  technicznej  i  eksploatacyjnej,  uwzględniającą wszystkie czynności 
objęte  przedmiotem  zamówienia  oraz  częstotliwość  czynności  eksploatacyjnych 
w obiektach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cenę jednostkową należy podać w wartości  netto i  brutto w trakcie których realizowany 
będzie przedmiot zamówienia.

4. Wartość oferty należy podać w zapisie cyfrowym i słownym w wartościach netto i brutto, 
przy czym wartość brutto oferty jest wartością netto powiększoną o podatek VAT.

5. Wynikające z obliczeń dziesiąte części groszy należy zaokrąglić: poniżej 0,5 groszy w dół; 
0,5 groszy i wyższe w górę do pełnego grosza.

6. Cenę ofertową należy przedstawić z dokładnością 2 miejsc po przecinku.
7. Ostateczną cenę ofertową stanowi wartość oferty brutto.
8. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XIII. Informacja dotycząca walut obcych
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej lub jej elementów w walutach obcych. 
Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych.

XIV. Opis kryteriów wyboru oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.1. cena – 97 %,
1.2. czas  przystąpienia  do  usunięcia  awarii  w  dni  robocze  w  godz.  15:00 - 07:00  dnia 

następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy i w dni, które są dla Zamawiającego 
dodatkowymi dniami wolnymi od pracy (zawarty w ofercie czas nie może przekroczyć 
60 min.) – 3 %.

2. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „cena” stanowi: iloraz wartości najtańszej 
złożonej oferty przez wartość oferty badanej, pomnożony przez 97.

3. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „czas przystąpienia do usunięcia awarii 
w dni robocze w godz. 15:00-07:00 dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy 
i w dni, które są dla Zamawiającego dodatkowymi dniami wolnymi od pracy ” stanowi iloraz 
najkrótszego  czasu  w  złożonych  ofertach  (liczony  w  minutach)  przez  wartość  z  oferty 
badanej, pomnożony przez 3.

4. Ostateczną wartość punktową oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z opisem 
w pkt 2 i 3 zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 1.

5. Ofertą  najkorzystniejszą  zostanie  wybrana  ta  oferta,  która  otrzyma  najwyższą  ilość 
punktów.

6. W  toku  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  pisemnych  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty.
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XVI. Wymagania dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  
wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 1.1. wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres 

Wykonawcy,  którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej  wyboru,  a także nazwy 
(firmy),  siedziby i adresy Wykonawców,  którzy złożyli  oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom 
w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 1.2. Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne 
i prawne,

 1.3. Wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania  o udzielenie  zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 1.4. terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2,  po  którego  upływie  umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje, 
o których  mowa  w  pkt  1.1.  na  swojej  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu  publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.

 3. W przypadku,  gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

XVII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do  
treści zawartej umowy

 1. Istotne  postanowienia  umowy  zawiera  projekt  umowy  stanowiący  załącznik  nr 7  do 
niniejszej SIWZ.

 2. W przypadku  zmiany  stawki  podatku od towarów i  usług wartość  netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów.

 3. W  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na 
podstawie  art.  2  ust. 3  do  5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikającą  ze  zwiększenia  wynagrodzeń  osób 
bezpośrednio  wykonujących  zamówienie  do  wysokości  zmienionego  minimalnego 
wynagrodzenia,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od  kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

 4. W przypadku zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne 
wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu 
Wykonawcy,  jaką będzie  on zobowiązany dodatkowo ponieść  w celu  uwzględnienia  tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

 5. Zmiana wysokości  wynagrodzenia  obowiązywać będzie  od dnia  wejścia  w życie  zmian 
o których mowa w ust. 2-4.

 6. Za  wyjątkiem  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  2  wprowadzenie  zmian  wysokości 
wynagrodzenia wymaga wykazania od Wykonawcy wpływu zmiany wskazanej w regulacji 
ust. 3 i 4 na koszty wykonania zamówienia. 
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 7. Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  dokonania  innych,  niż  wymienione  w  pkt  2-4, 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy.

XVIII. Środki ochrony prawnej
 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  przepisów 
wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego.

XIX. Załączniki:

1. Zestawienie obiektów Szpitala (działy, wielkość oraz instalacje w obiektach).
2. Wykaz posiadanych przedmiotów (sprzęt i wyposażenie).
3. Oświadczenie z art. 22 uPzp.
4. Oświadczenie z art. 24 uPzp.
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
6. Formularz oferty.
7. Projekt umowy.
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