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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)

dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach 
Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 

 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Proszowicach

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02, faks:  386-14-00

e-mail: dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  
z  późniejszymi  zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą”.  Do  czynności  podejmowanych  w 
postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

PROSZOWICE,  PAŹDZIERNIK  2014

http://www.spzoz.proszowice.pl/


I.
ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02,  faks:386-14-00
e-mail:dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
            
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.  
11 ust. 8 ustawy Pzp.

III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest   wykonanie   robót   budowlanych   polegających   na   malowaniu 
pomieszczeń  Oddziału  Obserwacyjno  –  Zakaźnego   Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej  w Proszowicach  zlokalizowanego  przy  ul. Kopernika 13.

Roboty  malarskie  obejmują  –  malowanie  ścian  i  sufitów  sal  chorych,  łazienek,  toalet  i  innych 
pomieszczeń Oddziału. 
  
Zakres  robót:

1. roboty przygotowawcze:
a)    zabezpieczenie  podłóg  i  posadzek  ,  stolarki  drzwiowej  i  okiennej,  stałego  wyposażenia  
pomieszczeń oraz pozostawione elementy wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach;

 2. roboty malarskie :
a)       przygotowanie powierzchni przed malowaniem tj. 
-   zmycie i zeskrobanie starej farby z powierzchni  ścian i sufitów,
-   usunięcie starych powłok malarskich z farby olejnej z powierzchni ścian,
-   uzupełnienie wszelkich ubytków i uszkodzeń tynków, które powinny być naprawione przy użyciu  
tej  samej  zaprawy,  z  której  tynk  był  wykonany i  zatarte  w taki  sposób,  aby naprawiane  miejsce 
równało się z powierzchnią tynku,
b)  malowanie co najmniej dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów,
c)  malowanie co najmniej dwukrotne farbami lateksowymi zmywalnymi,
d)  sprzątanie pomieszczeń po pracach malarskich.

Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, odprysków, plam oraz 
nie powinny się ścierać ani osypywać.
Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek, połączeń o różnym odcieniu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.44.21.00-8  Roboty malarskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w formularzu cenowym oraz  specyfikacji  
technicznej wykonania  i odbioru  robót  (STW i OR), które stanowią  załącznik do niniejszej SIWZ.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów.
Materiały  wykorzystane  przez  Wykonawcę  przy  realizacji   przedmiotu  zamówienia  powinny 
odpowiadać co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania   do zadań 
budowlanych  w służbie zdrowia (muszą posiadać odpowiednie atesty). 

http://www.spzoz.proszowice.pl/
mailto:dzp.zoz@poczta.fm


Wykonawca obowiązany jest po wykonaniu robót przedłożyć w stosunku do wykazanych materiałów 
w/w atesty. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Roboty  budowlane  będą  wykonywane  w  czynnym  obiekcie.  Wykonawca  obowiązany  będzie 
wykonywać  roboty  budowlane  w  sposób  gwarantujący  Zamawiającemu  możliwość  ciągłego 
świadczenia usług  na  rzecz  pacjentów.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zapewnienie  bezpieczeństwa  wszystkim  osobom 
przebywającym  na terenie placówki.    

Pomieszczenia  do  malowania  Zamawiający  będzie  przekazywał  Wykonawcy  sukcesywnie  po 
uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego.
     
W  przypadku,  gdzie  Zamawiający  użył  nazw  własnych  dla  określenia  parametrów  technicznych  
materiałów  dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach równoważnych lub wyższych.
Równoważność.

Zamawiający  wymaga  udzielenia  minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości  i rękojmi na roboty 
budowlane w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca może zapoznać się z obiektem będącym przedmiotem zamówienia oraz terenem  budowy 
podczas wizji lokalnej.  Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w terminie uprzednio uzgodnionym 
z osobą wymienioną w części VIII SIWZ.

IV.
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.
1) Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców wymagać będzie uzyskania zgody
Zamawiającego.
2) W celu uzyskania takiej zgody Wykonawca złoży Zamawiającemu projekty umów
z podwykonawcami a Zamawiający w ciągu 7 dni wyraża taką zgodę lub sprzeciw na zawarcie umo-
wy z danym podwykonawcą.
3) Po zawarciu umowy z podwykonawcą, Wykonawca przekaże w terminie 7 dni Zamawiającemu 
kopię tej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.
4) Wykonawca niezależnie od warunków jego umów z podwykonawcami, odpowiada wobec
Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub
zaniechanie.
5) Wykonawca ma obowiązek uzyskania od każdego z podwykonawców oświadczenia o
uregulowaniu zobowiązań zgodnie z terminem płatności.
6) W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Za-
mawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to 
prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego 
zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.



VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy , o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  
spełniają warunki dotyczące:

a)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie  
przedmiotu zamówienia;

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VII pkt1 a) poniżej na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

 Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VII pkt1 a) poniżej na zasadzie spełnia/ nie spełnia.  

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VII pkt1 a) poniżej na zasadzie spełnia/ nie spełnia.  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VII pkt1 a) poniżej na zasadzie spełnia/ nie spełnia.   

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.

i
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1  ustawy Pzp.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia  i  dokumentów,   określonych  w  części VII  pkt  2.  poniżej  na  zasadzie  spełnia/  nie 
spełnia. 

Z  treści  załączonych  oświadczeń  i  dokumentów  musi  jednoznacznie  wynikać,  iż  w/w  warunki 
Wykonawca spełnił na dzień  składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia 
spełniania warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności 
wezwania do uzupełnienia dokumentów.

VII.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
I WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1.W zakresie  wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:



a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 4 do SIWZ). 

2.W  zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy 
Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

 a)  Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4a do 
SIWZ);

b)  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru   lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.  Dokumenty dotyczące  przynależności do tej samej grupy kapitałowej

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca  nie należy do  
grupy kapitałowej.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsca  zamieszkania 
potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby  lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt1),  zastępuje  się  je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do 
reprezentacji  Wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

Zapis dotyczący  terminów wystawienia  dokumentów stosuje się odpowiednio. 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  obowiązani  są  łącznie  wykazać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
SIWZ,  natomiast  dokumenty  potwierdzające  brak  przesłanek  wykluczenia  -  oświadczenie  i  
dokumenty, o których mowa w pkt1.a) w pkt2.a) ,b) i pkt3 a)powinien złożyć każdy z Wykonawców. 
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno 
być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp.

Powyższe  dotyczy  również  Wykonawców  będących  osobami  fizycznymi  tj.  przedsiębiorców 
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą wspólnie 
działalność gospodarczą  lub są wspólnikami spółki cywilnej. 

Oferta  winna  być  podpisana  przez  każdego  z  wykonawców  występujących  wspólnie  lub 
pełnomocnika.
Upoważnienie  do  pełnienia  funkcji  pełnomocnika  wymaga  podpisu  prawnie  upoważnionych 
przedstawicieli  każdego z  wykonawców występujących  wspólnie/  partnerów -  należy załączyć  do 
oferty.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 



prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach  których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.  
2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

Dokumenty  sporządzone  przez  Wykonawcę  powinny  być  własnoręcznie  podpisane  przez  osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji  
Wykonawcy  czytelny podpis wskazujący imię i  nazwisko podpisującego, a jeżeli  identyfikacji 
można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - 
dopuszczalna jest forma skrócona.
Wszystkie  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za 
zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę,  tzn.   opatrzone  datą   (datą  poświadczenia,  nie  zaś   
jakąkolwiek  inną  datą  znajdującą  się  na  kserokopii  dokumentu,  choćby  pochodziła  z  dnia 
poświadczenia), napisem „  za zgodność z oryginałem  ”     oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę   
lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w 
takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których 
wynika  umocowanie  do  dokonania  tej  czynności,  o  ile  nie  wynika  ono  z  innych  dokumentów 
składanych wraz z ofertą. 
Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
pełnomocnictwa,  z  treści  których  wynika  umocowanie  do  podpisania  dokumentów  przez 
pełnomocników.   
Wszystkie  pełnomocnictwa powinny być  złożone w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Do przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji między Zamawiającym i 
Wykonawcą Zamawiający wybiera formę pisemną. 

2. Do   porozumiewania  się  z  Wykonawcami  uprawniona  jest  Marianna  Maj,  Justyna Starek 
tel.12 386-52-14, faks: 12 386 52 58, e-mail: dzp.zoz@poczta.fm, w dniach od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

IX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający na wymaga wniesienia wadium.

X.
TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą  przez okres 30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.



XI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca  powinien obliczyć  ceny poszczególnych  pozycji  i  zsumować,  a  następnie  wpisać 
cenę w stosownym miejscu w formularzu „Oferta”. 

2. W cenie oferty (brutto) należy uwzględnić kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
3. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
4. Cenę oferty w formularzu „Oferta” należy podać w formie ryczałtu – stosownie do uregulowań 

art. 628-632  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 
z późniejszymi zmianami).

       Brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, pominięcie, niedoszacowanie nie   może być 
       podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
     
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane w zaokrągleniu do jednego grosza.
 
Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XIV SIWZ).
Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) (cyfrowo i słownie).

XII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  napisana  pismem  maszynowym, 
komputerowym  lub  nieścieralnym  atramentem,  z  zachowaniem formy pisemnej  pod rygorem 
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i 
nazwisko,  np.  pieczęć  imienna)  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w 
imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
pełnomocnictwa,  z  treści  których  wynika  umocowanie  do  podpisania  oferty  przez 
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ).
3. Cena oferty, kwota podatku od towarów i usług (VAT), okres gwarancji powinny być wpisane do 

odpowiednich rubryk formularza „Oferta”.
4. Wszelkie poprawki powinny być  dokonane czytelnie  i  zaparafowane przez osoby podpisujące 

ofertę.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,  w 

szczególności więcej niż jednej ceny.
6. Ofertę wraz dokumentami należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice,

Przetarg nieograniczony  – znak sprawy: 35/ZP/2014
 „Roboty malarskie w pomieszczeniach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach” – OFERTA

Nie otwierać przed dniem 31.10.2014 r. godz. 12:00 

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.



XIII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13 I 
piętro (sekretariat) w terminie do dnia 31 października 2014 r. do godz. 11.30, co oznacza, że z 
upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art.  84 ust.  2  ustawy Pzp  oferta  złożona po terminie  niezwłocznie  zostanie zwrócona 
składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, w 
dniu 31 października 2014 r. o godz. 12:00.

XIV.
KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli  dwie  lub  więcej  ofert  zawierać  będzie  taką  samą  najniższą  cenę,  Zamawiający  wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium oceny ofert - CENA

Nazwa kryterium:              CENA
Wzór:                             C = [(Cmin/Cbad) x 100] x 100 %
Sposób oceny:                    punktacja 0-100 ilość punktów przyznanych zgodnie z wzorem 
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych dla kryterium cena
Cmin - najniższa wartość brutto spośród oferowanych
Cbad - wartość brutto oferty badanej
100 %  - waga kryterium cena

XV.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o :

a)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę (firmę)  albo imię  i  nazwisko,  siedzibę albo 
miejsce 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   kryterium  oceny  ofert  i  łączną  
punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ;
c)  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i  

terminie zawarcia umowy.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa  w  pkt1  ppkt  a)  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  oraz  w  miejscu  publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany:



a) przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy,

XVI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

CZĘŚĆ XVII.
WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do SIWZ. Informacje o dopuszczeniu zmian postanowień 
zawartej umowy określone zostały w § 14 umowy.

CZĘŚĆ XVIII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Środki ochrony prawnej określone w ustawie  dział VI przysługują 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.
2.Środki  ochrony prawnej  wobec ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3.Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy czynności  zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.
6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.
7.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2  
ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie  
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone  pkt. 7 i 8  wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10.Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180 – 198 ustawy.
11.Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.
12.Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

CZĘŚĆ XIX.
AUKCJA ELEKTRONICZNA

1.  Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji  
elektronicznej.



CZĘŚĆ XX.
INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 Załączniki:
1. Formularz  „OFERTA”
2. Wzór Umowy
3. Przedmiar robót ( Formularz cenowy), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
4 Oświadczenia  z art. 22 i 24  - Nr 4  i 4 a    

  

Proszowice, dnia 15 października 2014 r.                                      

                                                                                                      Zatwierdzam



                                                                                         
  
Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2014                                                                        Załącznik Nr 1do SIWZ

..............................., dnia ....................

OFERTA
w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

       Wykonanie  robót  malarskich w pomieszczeniach Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego      
                 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach  

Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice

Wykonawca:
(należy wpisać pełną nazwę i adres)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tel.: ________________________________            Faks: ________________________________

REGON: ____________________________           NIP: ___________________________________

Wpis do właściwego rejestru: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  w  tym we wzorze  umowy  stanowiącym Załącznik  2  do  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, które niniejszym akceptują, za cenę:

Cena (brutto) za  wykonanie całości przedmiotu zamówienia    __________________ zł ____ gr. 

(słownie złotych __________________________________________________________)

w tym:

kwota podatku od towarów i usług (VAT) ___________________________ zł ____ gr.



Przedmiot zamówienia wykonam w terminie – do 31 grudnia  2014 r.

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego w części X 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres  ............................ ( min. 36 miesięcy).
Oświadczam, że okres rękojmi będzie obowiązywał przez cały okres gwarancji.

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.

  
                                                                                                                (pieczęć i podpis)

          



     
                                                                                                                                      Załącznik Nr 4
Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2014

................................, dnia ....................

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    Oświadczam, że w postępowaniu na wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach 
Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Proszowicach,  spełniam warunki dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie 
przedmiotu zamówienia;

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania 

zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) organu lub instytucji dysponujących  
środkami publicznymi – (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  dotyczące  okoliczności  o 
istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



Załącznik 4 A
Oznaczenie sprawy:35/ZP/2014

................................, dnia ....................

OŚWIADCZENIE
O BRAKU  PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 Oświadczam,  że  w  postępowaniu  na  wykonanie robót  malarskich  w  pomieszczeniach 
Oddziału  Obserwacyjno  –  Zakaźnego  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej 
w  Proszowicach  nie  podlega  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

                                                                                                                                

                                                                                                                                            


	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

