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Kraków, dnia 2019-04-05

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
na
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja
energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności
publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Krakowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg
nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków
tel. +48 12 424 20 00, 12 293 39 00 fax. +48 12 421 05 72
e-mail: momp@momp.malopolska.pl
strona internetowa: www.momp.malopolska.pl
NIP: 675 12 23 376
Regon: 351 53 08 03

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz aktów
Wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków
użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w
Krakowie

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7
71220000-6
45331000-6
45310000-3
45453000-7
45332000-3
45000000-7
45443000-4
45321000-3
45260000-7
podobne roboty
45421000-4
45111200-0
45400000-1
45111220-6
90511000-2

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Usługi projektowania architektonicznego
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Prace budowlane
Roboty elewacyjne
Izolacja cieplna
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Usługi wywozu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
budowlanych dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacja energetyczna wojewódzkich
budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Krakowie
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie FunkcjonalnoUżytkowym będący załącznikiem do niniejszej SIWZ ,audycie budynku z dnia 6.02.2017r
oraz warunkach , uzgodnieniach z:
1. Wnioskiem do RDOŚ z dnia 16.10.2017r o wydanie deklaracji organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 i pismem Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie znak OP-II.6335.1137.2017.AF z dnia
25.10.2017r w tej sprawie.
2. Wnioskiem do RDOŚ z dnia 16.10.2017r o wydanie deklaracji organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną i deklaracją pismem Deklaracją Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie znak ZS.080.872.2017.AS z dnia 2.11.2017r w
tej sprawie.
3. Decyzją nr AU-2/6733/485/2017 z dnia 28.11.2017r Prezydenta M.Krakowa
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Pismem z dnia 16.10.2017r do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie dotyczącego wydania opinii na temat możliwości wykonania planowanych
robót,
5. Pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 29.11.2017r
znak
OZKr.5183.2198.2017.MTZ
dopuszczające
realizację
prac
z informacją o konieczności uzyskania wyprzedzającego pozwolenia konserwatorskiego.
Prace w budynku MOMP należy wykonać z uwzględnieniem:
a) występowania w imieniu Zamawiającego przy prowadzeniu wszelkich czynności,
postępowań administracyjnych (w tym m.in. uzyskiwania opinii, uzgodnień,
zgłoszeń, pozwoleń) związanych z realizacją przedmiotowych robót przed
jednostkami administracji Państwowej,
b) przeprowadzenia i uzyskania, wynikających z obowiązujących przepisów oraz
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia procedur zgłoszeniowych i
decyzji
administracyjnych
w
jednostkach
administracji
państwowej,
samorządowej;
c) konieczności uzgadniania z Zamawiającym technologii prac i doboru materiałów;
d) wykonywania prac na terenie funkcjonującego obiektu, co może wiązać się z
utrudnieniami w miejscu wykonywania robót (Wykonawca musi uwzględniać
ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonaniu prac, które nie będą mogły mieć
wpływu na końcowy termin realizacji niniejszego zamówienia);
e) sporadyczne, czasowe wyłączenie prowadzenia prac (1-2 dni),
f) prowadzenia prac, w tym „głośnych i brudnych” stosownie do wymagań
Zamawiającego tj. w sposób niezakłócający bieżącego działania obiektu (roboty
tzw. „głośne i brudne” można prowadzić w każdorazowym uzgodnieniu z
Użytkownikami ),
g) transport gruzu budowlanego poprzez okna od strony podwórza z
wykorzystaniem specjalnych rękawów zsypowych (kontener lub inny pojemnik
przewidziany na gruz nie może blokować przejazdu na bezpośrednim chodniku,
ulicy przed budynkiem),
h) prowadzenia prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę
pracy na terenie budowy(robót), otoczeniu i budynkach sąsiednich;
W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:
a) zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energie elektryczną;
b) zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego
funkcjonowania budynku;
c) zabezpieczenie przed wibracjami;
d) zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem;
e) zabezpieczenie przed zalaniem budynku objętego pracami;
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f) wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem,
zadymieniem;
g) wygrodzenie stref bezpieczeństwa wokół frontu robót;
h) utrzymania w czystości wykorzystywanych dla potrzeb robót dróg
komunikacyjnych w otoczeniu;
i) zabezpieczenia przed
uszkodzeniem elewacji, dachu budynku oraz
przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac;
j) wykonania wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed zalaniem,
włamaniem, kradzieżą (która może być dokonana także z rusztowań
postawionych przy ścianie budynku), upadkiem z wysokości;
k) wytycznych nadzoru Zamawiającego;
l) w przypadku konieczności dokonania przełączeń, skutkujących przerwami w
zasilaniu należy te przerwy ograniczać do niezbędnego minimum i uzgadniać
każdorazowo z Zamawiającym, z wyprzedzeniem minimum 7 dni roboczych;
m) konieczności zdemontowania i zabezpieczenia elementów zdemontowanych na
czas wykonywania prac, a następnie ponownego montażu wszystkich elementów
przeznaczonych do ponownego montażu;
n) dostarczenia certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów higienicznych, instrukcji
obsługi na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały zgodnie z
parametrami opisanymi w projekcie oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym
będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ , audycie budynku z dnia 6.02.2017r;
o) dostarczenia oraz montażu urządzeń oraz wykonanie instalacji wg projektu oraz
Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ
,audycie budynku z dnia 6.02.2017r;
p) dokonanie pomiarów, badań instalacji;
q) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi
zmodernizowanych instalacji w przypadku takiej konieczności ;
r) wykonania przejść i przebić przez przegrody budowlane wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wymiany elementów instalacji;
s) utrzymania w czystości pomieszczeń objętych ww. zamówieniem oraz
pomieszczeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego ;
t) dostarczenia protokołów z przeprowadzonych prób szczelności i uruchomienia
instalacji ;
u) wykonania oznaczenia i zabezpieczenia frontu robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego;
v) uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac,
w) poniesienie opłat w sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren przy
budynku,
x) poniesienie wszelkich opłat dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym
opracowania dokumentacji projektowej, uzgodnień, itp. (np. administracyjnych),
opłat za wywóz gruzu, utylizacji odpadów, itp.

UWAGA:
a) Koszt projektu nie może przekroczyć 5% wartości robót budowlanych;
b) Wykonawca winien wprowadzić środki zmierzające do łatwej identyfikacji
firmy pracującej przy niniejszych pracach (osób, samochodów, ciężkiego
sprzętu itp.) poprzez wprowadzenie oznakowania, kamizelek odblaskowych,
ubrań roboczych i ochronnych itp. z nazwą firmy.
c) Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych
Zamawiającego dotyczących zapobieżeniu powstania szkód;
d) Wykonawca
ma
obowiązek
natychmiastowego
poinformowania
przedstawiciela
Zamawiającego
o
uszkodzeniach
i
usterkach
spowodowanych działaniami pracowników swoich oraz Podwykonawców, a
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e)

f)

g)

h)

także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi czynnikami;
Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania,
jak również jego pracowników, Podwykonawców itd. – także w zakresie
budynku zagospodarowania terenu (chodnika, trawnika, ulicy, podwórza), itp.
Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny w przypadku
zniszczeń itp.;
Wykonawca ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy
oraz wyrzucania wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do
własnych lub wynajętych kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na
bieżąco opróżniane, niedopuszczalne jest ich przepełnienie. Wykonawca ma
obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na odpady;
Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób
zapewniający prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami
wszystkich elementów budynku, małej architektury, dróg, chodników oraz
terenu oraz utrzymania istniejących dojść i dróg;
Wykonawca odpowiada za poinformowanie swoich pracowników oraz
pracowników Podwykonawców o powyższych wytycznych, odpowiada także
za kontrolę ich przestrzegania przez te osoby.

Do realizacji robót budowlanych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn.
zm.), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:
− robót demontażowych
− robót murarskich
− robót tynkarskich
− robót izolacyjnych
− montażu stolarki
− montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych
− montażu instalacji i urządzeń sanitarnych
objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również
Podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w
rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego
na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt
zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób,
potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności,
okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy
zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie
w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub
wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą
wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych
dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego.
Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za
nie wywiązanie się z ww. obowiązku.
Osoby które będą
budowlanych:

wykonywać

przedmiot

zamówienia

w

zakresie

robót

a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku
DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-
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pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające
energię elektryczną” minimum dla:

• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1
kV;

• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w
punkcie powyżej;

b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku
EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i
zużywające energię elektryczną” minimum dla

• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1
kV;

• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w
punkcie powyżej;
• zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV
Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na
okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat)-(kryterium oceny ofert), z wyłączeniem opraw
oświetleniowych gdzie okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (3 lata) zgodnie z warunkami
określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej w
zakresie opisanym we wzorze umowy.
Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej w dniu 12 kwietnia 2019r.
o godzinie 10.00. Miejsce spotkania: hol przy portierni budynku MOMP w Krakowie ul.
Z. Augusta 1
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadkach, kiedy w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi,
oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub
równoważne”.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie
niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
4. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez
odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt
2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

na

roboty

budowlane

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 15.09.2020r w tym:
• Termin wykonania prac projektowych z pozyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych itp.(projekt budowlany, projekt Wykonawczy, STWiORB, przedmiary
robót, kosztorysy-ETAP I) - do 4 m-cy od dnia podpisania umowy,
• Termin realizacji robót budowlanych:
• (zakres związany m.in. z dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej i dociepleniem piwnic , dociepleniem stropodachu wraz z wymianą
pokrycia dachu i robotami z tym związanymi oraz nadzorem autorskim- ETAP II) – od
dnia odbioru dokumentacji, nie później niż do dnia 31.10.2019r,
• (zakres związany m.in. z wymianą grzejników c.o., wymianą oświetlenia wraz z
fragmentami instalacji elektrycznej i robotami z tym związanymi oraz nadzorem
autorskim - ETAP III) - od 2.05. do 15.09.2020r

.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:

1)

2)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.

3)

zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej:

• minimum dwa projekty każdy polegający na termomodernizacji
obiektu w szczególności związanych z
dociepleniem ścian
zewnętrznych, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, dociepleniem
stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu, wymianą grzejników
c.o., wymianą oświetlenia wraz z fragmentami instalacji elektrycznej,
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• minimum dwie realizacje budowlane każda na kwotę: min
400 000 zł brutto, każda polegająca na wykonaniu
termomodernizacji obiektu w szczególności związanych z
dociepleniem ścian
zewnętrznych, wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej, dociepleniem stropodachu wraz z wymianą
pokrycia dachu, wymianą grzejników c.o., wymianą oświetlenia
wraz z fragmentami instalacji elektrycznej.
Zamawiający dopuszcza wykazanie powyższego doświadczenia
w ramach zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”

b) dysponuje

lub będzie dysponował osobami posiadającymi
uprawnienia do projektowania wymagane przepisami ustawy Prawa
Budowlanego, które to osoby w dniu podpisania umowy będą
członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami oraz
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w specjalności
tj.

•
•
•
•

architektonicznej bez ograniczeń, (kierownik Zespołu)
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej (tzw. „elektrycznej”) bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
konstrukcyjnobudowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo
budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

d) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję
kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw.
sanitarnej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo
budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

e) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję
kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw.
elektrycznej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo
budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
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Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia
budowlane: tj. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o
ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.
U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem
spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków
wymaganych dla poszczególnych funkcji.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt V.1.3) SIWZ, 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.
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni 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.
b) Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
c) 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;
d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu o którym mowa w pkt. V.3 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
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lub

•

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub
ekonomiczna, o której mowa w pkt V.3.
e) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności:

•
•

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

•

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;

•

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt V.1. 3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

6. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców,
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób, niż w przypadku
pojedynczych Wykonawców.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą, że
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.1 SIWZ,
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą,
że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
3. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, wobec którego
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. tj.
a) 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 z późn. zm) 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
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za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze 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.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16 –20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU, O ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP, Zamawiający żąda aby
Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w
Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te
Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do
SIWZ;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w ust 2.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w
ust 2.1(zał.2 i 3) SIWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie;
d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
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wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 2.1(zał.2) SIWZ, dla
każdego z Podwykonawców odrębnie;
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.3.1. i V.3.5 SIWZ –
jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykaz 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;
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami
Wykaz powinien potwierdzać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w pkt V.1.3)
b-e SIWZ.
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Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w wykazie, w celu wykazania
spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia uczestniczyły w jego realizacji.
5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do
przedłożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w VII.2. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz.
1126 ze zm.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
2. Poświadczenie z zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami
na język polski.
5. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z
oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być
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opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
6. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w
sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie
podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt VII SIWZ w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w
zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp pod rygorem
nieważności muszą być sporządzone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody, aby oferta w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
została złożona w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów dla których wymagana
jest forma pisemna, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej, pod warunkiem
dostarczenia oryginałów w terminach określonych w wezwaniu.
3. Przekazywanie między Zamawiającym a Wykonawcami zawiadomień, wniosków,
wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty
elektronicznej. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub
wezwaniu.
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami dostępna pod nr telef.
12 424 20 39, pok. 318 w siedzibie Zamawiającego.
6. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby
Zamawiającego, Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie ul. Zygmunta
Augusta 1, na nr fax. 12 /421 05 72 lub drogą elektroniczną na adres :
momp@momp.malopolska.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą.

X. WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona
(słownie: piętnaście tysięcy PLN).

wadium

w

wysokości:

15 000,00

PLN

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu (nie dopuszcza się wpłaty gotówką)
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA :
42 1240 4432 1111 0010 3060 3393
Zamawiający przypomina, że za skutecznie wniesione wadium uznaje się
zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.
b) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o
nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na
rzecz Beneficjenta.
4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego
w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP , oświadczeń, o których
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy PZP, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na
rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty
potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Wadium będzie skutecznie
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wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie,
tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
11. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu
należy złożyć w Sekretariacie MOMP w Krakowie pok. nr 304 – budynek przy ul.
Zygmunta Augusta 1, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę dołączyć do oferty.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać Formularz Oferty sporządzony
i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach
określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na
formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na
„Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Wymagane jest ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się którejkolwiek kartki.
6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
9. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które
Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza
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10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
13. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w
jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
14. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
„Oferta na:
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków
użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w
Krakowie
NIE OTWIERAĆ przed 25.04.2019 r. godz. 12.00
znak sprawy: MOMP.DAT.PN.4.2019
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 14 oraz
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:, pokój nr 304, do dnia 25 kwietnia
2019r. do godz. 12:00.
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 12.30, w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 107.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
oraz w siedzibie Zamawiającego informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość
przedmiotu zamówienia tj. projekt oraz część budowlaną z podaniem odrębnej ceny
za projekt (stanowiącej nie więcej niż 5 % całości zamówienia) oraz ceny za roboty
budowlane obejmujące swoim zakresem nadzory autorskie, z podziałem na
poszczególne etapy Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia,
na podstawie: Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Audytu, oględzin terenu
budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy.
3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować
wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu
niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, Audycie budynku, a których wykonanie jest niezbędne
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót
przygotowawczych, koszty opłat związanych z uzyskiwaniem niezbędnych
dokumentów (np. pozwoleń, uzgodnień, opinii, itp.),kosztów zezwoleń, itp., koszty
utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt
zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie
dokumentacji po Wykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień,
nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, uzyskania certyfikatów, szkoleń
pracowników Użytkownika itp., ubezpieczenie budowy, przechowywanie urządzeń,
regulacje należności za media oraz wszelkie inne koszty dotyczące realizacji
przedsięwzięcia.
4. Wykonawca przy określaniu ceny winien również uwzględnić konieczność
prowadzenia prac w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu m.in.
np. poprzez prowadzenie prac w godzinach nocnych. Zamawiający przyjmuje, iż
Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowiązania
zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Audycie budynku zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie
określone bądź jedynie zasygnalizowane.
5. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od
towaru i usług z 11.03.2004r.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę
oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
8. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na
podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od
towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość
zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert
Zamawiający doliczy na etapie oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa
zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we
własnym zakresie.
9. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
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a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy
f) w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
g) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 11 SIWZ, chyba, że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
h) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, a których mowa w ust. 8 SIWZ.
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu,
spoczywa na Wykonawcy.
11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

60 %

2

Okres gwarancji

30%

3

Doświadczenie Projektanta Architekta

10%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt XV.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów

Nr
kryterium:
1

Wzór:
Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert
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- Cof - cena podana w badanej ofercie
- Wc - waga kryterium ceny
2

Okres udzielonej gwarancji ( z wyłączeniem opraw oświetleniowych)
Liczba punktów = [(G of-60 )/(G max-60)] * 100 * Wg
gdzie:
- G max
Zamawiającego

maksymalny okres gwarancji wskazany przez

- G of - podany w ofercie badanej
- Wg - waga kryterium okres udzielonej gwarancji
60 miesięcy okres udzielonej gwarancji - nie będzie punktowany.
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej
minimalnego 60 miesięcznego wymaganego w SIWZ

3

Udzielony okres gwarancji powyżej 120 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany
Doświadczenie Projektanta Architekta (kierownika Zespołu)
Punkty w kryterium zostaną przyznane wg poniższych zasad:
Liczba punktów = liczba przyznanych punktów * Wd
gdzie:

− Zamawiający przyzna 20 pkt. za wykonanie dwóch projektów*,
każdy na kwotę min. 20 000 zł (brutto) na budowę, przebudowę,
rozbudowę, remont w zakresie termomodernizacji budynku, który
obejmował swoim zakresem branże architektoniczną,
konstrukcyjną, sanitarną oraz elektryczną.

− Następnie Zamawiający będzie przyznawał po 20 pkt – za
wykonanie każdego kolejnego projektu*, na kwotę min. 20 000 zł
(brutto) na budowę, przebudowę, rozbudowę, remont w zakresie
termomodernizacji budynku, który obejmował swoim zakresem
branże architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną oraz
elektryczną

− Zamawiający przyzna maksymalnie 100 pkt za wykonanie 6

projektów*, każdy na kwotę min. 20 000 zł (brutto) na budowę,
przebudowę, rozbudowę, remont w zakresie termomodernizacji
budynku, który obejmował swoim zakresem branże
architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną oraz elektryczną, za
wykonanie większej ilości projektów* Zamawiający przyzna
również max. 100 pkt.

Za wykonanie większej ilości projektów* (pow. 6) dodatkowe punkty nie
będą przyznawane.
*- za wykonanie projektu Zamawiający uzna projekt w którym w branży
architektonicznej projektantem lub sprawdzającym jest wskazany w tym
zadaniu projektant architekt (kierownik Zespołu)
Wd – waga kryterium doświadczania projektanta architekta (kierownika
Zespołu)
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3. Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić
będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.

XVI. INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

oferty

Zamawiający

jednocześnie

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając powody odrzucenia;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 2 lit. a) i d) Zamawiający umieści na
stronie internetowej www.momp.malopolska.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony
prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej
zawarcie.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią
okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem
umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego należytego zabezpieczenia umowy (o ile jest wymagane),
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Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postepowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej spośród pozostałych ofert.
10. Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz i utrzyma w mocy przez cały
okres realizacji Umowy polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł. (trzysta tysięcy złotych). W
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), ubezpieczenie o którym mowa powyżej winien posiadać
każdy z Wykonawców realizujących wspólnie umowę lub ubezpieczenie takie winno
obejmować wszystkich Wykonawców.
11. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem
umowy przedłożyć Zamawiającemu:
a) uprawnienia wymienione w pkt V.1.3) niniejszej specyfikacji oraz aktualny wpis na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla wskazanych architektów
osób pełniących funkcje kierownika budowy/robót.
b) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób które będą
wykonywały czynności, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. III ust.1 SIWZ
c) ) wstępną kalkulację ceny (kosztorys) , w tym ceny jednostkowe , która będzie
stanowić dokument pomocniczy dla Zamawiającego i Wykonawcy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta uznana jest za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o
nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz
Beneficjenta. Wraz z gwarancją należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa dla osób
wystawiających gwarancję. Przedłożenie gwarancji z której treści wynikać będą
dodatkowe warunki nałożone na Zamawiającego w celu skorzystania z zabezpieczenia
będącego przedmiotem wnoszonej gwarancji, skutkować będzie uznaniem przez
Zamawiającego uchylanie się od zawarcia umowy, o którym mowa w pkt XVI.8 SIWZ”.
4. Z gwarancji powinno wynikać, iż służy ona pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
5. Gwarancja w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy winna
uwzględniać czas przewidziany na odbiór przedmiotu umowy (termin wykonania umowy
+ 30 dni przypadające po odbiorze).
6. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży nową,
odpowiednio dłuższą gwarancję, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy w
zakresie zmiany terminu wykonania prac.
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7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy
wskazany
poniżej
przez
Zamawiającego:
nr 42 1240 4432 1111 0010 3060 3393.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt XVII.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
10. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
11. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi z wady Zamawiający zatrzyma 30%
wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
12. Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ
przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania
umowy.

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
Specyfikacji.

XIX. PODWYKONAWCY
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem
Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm tych
Podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W
przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie.
2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, 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.
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, 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
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.
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5. Podwykonawca Ubezpieczy siebie i utrzyma w mocy przez cały okres realizacji swojej
Umowy polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
7. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Zasady wprowadzenia Podwykonawcy szczegółowo zostały określone w § 6 wzoru
umowy.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opis przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.

XXI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z
wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
5. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą oraz zaliczek:
a) rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w
polskich złotych.
b) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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7. Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem
stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych
w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego
do oferty.

XXII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Medycyny
Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1;
2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy
można skontaktować się przez adres e-mail: iod@momp.malopolska.pl, telefon: (12)
424 20 39 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. 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”;
5. Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres:
- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo
przez okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych danej Jednostki - jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez 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;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO – do dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(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);
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c) na podstawie art. 18 RODO - żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (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);
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu prawo:
a) do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21
RODO gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Wzór umowy
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
6. Oświadczenie Podwykonawcy
7. Wykaz osób skierowanych do wykonania dokumentacji projektowej
8. Wykaz wykonanych usług/robót budowlanych
9. Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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