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ZAMÓWIENIA 

 
ZAMAWIAJĄCY 

 
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ  

OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE 

ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów 

 

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 
„dostawa, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do budynku SZPOZ 

Piekoszów oraz okablowanie sieciowe pomieszczeń w ramach projektu  
pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu 

e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Chęcinach”. 
 
 
 

 

Oznaczenie sprawy: 4/2020  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Piekoszów, dnia 9 października 2020 r. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) (dalej: „ustawa Pzp”) 
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Rozdział 1 – Nazwa oraz adres zamawiającego 

1. Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie 

ul. Częstochowska 75 

26-065 Piekoszów 

 

Strona internetowa: http://przychodniapiekoszow.pl/ 

e-mail: przetargi@przychodniapiekoszow.pl 

Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej: 

http://przychodniapiekoszow.pl/index.php/przetargi 

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  

p. Konrad Majewski  

e-mail: przetargi@przychodniapiekoszow.pl 

 

Rozdział 2 – Tryb udzielania zamówienia  

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  

jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 3 – Informacje ogólne 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie 

polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Rozdział 4 – Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie agregatu 

prądotwórczego do budynku SZPOZ Piekoszów oraz okablowanie sieciowe 

pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń 

zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

http://przychodniapiekoszow.pl/
http://przychodniapiekoszow.pl/index.php/przetargi
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Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi 

również przynajmniej 5 letnia gwarancja na agregat prądotwórczy oraz przynajmniej 

25 letnia gwarancja na okablowanie strukturalne.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszej SIWZ,  

w załączniku nr 1 – Przedmiar, załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 

załączniku nr 3 – Rysunki. 

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym w SIWZ za pomocą norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli pozwolą 

one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami, a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez 

wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany 

jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie  

do konkretnej normy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową  

i Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji projektowej 

parametrów, czy danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), 

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie 

dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi  

i parametrami oraz normami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania 

równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami  

nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji projektowej. 

5. Stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się  

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31122000-7 – jednostki prądotwórcze, 

32421000-0 – okablowanie sieciowe.  

7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców, o którym mowa 

w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/jednostki-pradotworcze-2103
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SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Rozdział 5 – Termin wykonania zamówienia  

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać całe zamówienie w terminie 

maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Jeśli wykonawca w ofercie 

wskaże termin krótszy niż termin wskazany w zdaniu pierwszym to wiąże go termin 

wskazany w ofercie.   

 

Rozdział 6 – Warunki udziału w postępowaniu  

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

1) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem 

i podłączeniem agregatu prądotwórczego odpowiadającego 

przedmiotowi zamówienia 

 

oraz 

 

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

wykonaniu okablowania sieciowego pomieszczeń odpowiadającą 

przedmiotowi zamówienia 

 

- których łączna wartość opiewała na kwotę nie mniejszą niż 120 000 zł 

netto.  
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Zamawiający dopuszcza, że dostawa wraz z montażem i podłączeniem 

agregatu prądotwórczego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia 

oraz robota budowlana polegająca na okablowaniu sieciowym 

pomieszczeń odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, o których mowa 

powyżej zostały wykonane w ramach jednej umowy.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych 

podmiotów, o którym mowa w pkt 2: 

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa  

lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 

ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.  

3) 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. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna  

lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca  

w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1. 
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4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki określone w Rozdziale 6 pkt 1 ppkt 2 lit a – c musi spełniać co najmniej 

jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie, warunek określony w Rozdziale 

6 pkt 1 ppkt 1 musi spełniać każdy wykonawca z osobna. 

9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 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. Postanowień 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. 

10. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

Rozdział 7 – Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  

do wykluczenia 

 

1. Na potwierdzenie braku istnienia przesłanek wykluczenia z postępowania oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy złożą wraz z ofertą 
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stosowne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodne 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 oraz o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. 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 informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 

w Rozdziale 7 pkt 1 SIWZ.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 1 SIWZ 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. 

4. W sytuacji, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczącej firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 

nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu 

oraz 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. 
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7. 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 oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 1 SIWZ, tj.: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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 ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, 

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; 

3) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy lub 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 
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

4) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w Rozdziale 

7 pkt 7 ppkt 1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego 

podmiotu. 

8. W przypadku, gdy ofertę będą wnosili wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia muszą oni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale.  

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniami na język polski.  

 

 
Rozdział 8 – informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

lub dokumentów  

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo 

pocztowe osobiście lub przy użyciu posłańca, a także przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem form składania dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w SIWZ.   

2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 1 wykonawca zobowiązany 

jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. 

3. 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 dotyczące wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale.  

4. Dokumenty, 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, inne niż oświadczenia, 

o których mowa w pkt 3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 
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5. 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.  

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub  

w formie elektronicznej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 RODO. Wzór klauzuli RODO stanowi załącznik nr 9 

do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca 

powinien złożyć wraz z ofertą.  

 

Rozdział 9 – Wyjaśnienia treści SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
 
Rozdział 10 – Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział 11 – Termin związania ofertą  

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. 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. 

 

Rozdział 12 – Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 
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7. Ofertę wraz oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć 

w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

8. Ofertę należy złożyć do:  

 

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE 

ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów 

 

z opisem: 

 

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „dostawa, montaż i podłączenie agregatu 
prądotwórczego do budynku SZPOZ Piekoszów oraz okablowanie sieciowe 

pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności 
świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”. 
 

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić  

lub wycofać ofertę. 

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

Rozdział 13 – Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 8 do SIWZ podać cenę za realizację całego zamówienia z rozbiciem na cenę 

netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.  

2. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany podać cenę w złotych polskich.  

4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy  

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 
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składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego, ul. Częstochowska 75, 

26-065 Piekoszów, w pokój Administracji SZPOZ, w terminie do dnia 21 

października 2020 roku, do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu, w którym 

upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15. 

3. Otwarcie ofert jest jawne.  

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich 

otwarcia.  

5. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,  

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, ceny, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny oraz inne kryteria ocen występujące w tym postępowaniu. 

 
Rozdział 15 – Kryteria oceny ofert 

 
1. Kryteriami oceny ofert są „Cena”, „Termin realizacji”. 

 

Lp. Kryterium Waga 
 
 

1.  Cena 60% 
 

2.  Termin realizacji 40% 
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2. Kryterium „Cena” będzie oceniane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie. Liczba punktów 

w kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:  

 

 

 

3. W kryterium „Cena” oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Końcowy 

wynik zostanie zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi  

do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Kryterium „Termin realizacji” zostanie obliczone na podstawie oświadczenia 

złożonego w ofercie przez wykonawcę na podstawie następujących zasad: 

 

Termin wykonania zamówienia Liczba punktów przyznanych w tym 

kryterium 

6 tygodni 0 punktów 

5 tygodni 10 punktów 

4 tygodnie 20 punktów 

 

3 tygodnie 30 punktów 

 

2 tygodnie i mniej 40 punktów 

 

5. Ostateczną ilość punktów Zamawiający ustali poprzez zsumowanie punktów 

przyznanych w ramach kryterium Cena”, „Termin realizacji”.  

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę 

punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego  

z podanych kryteriów.  

 

Rozdział 16 - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  
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Rozdział 17 – Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione  

po wyborze najkorzystniejszej oferty  

1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda 

wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy. 

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.  

3. Jeżeli dojdzie do wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

 

Rozdział 18 – Zmiana umowy 

 

1. Dokonanie zmian postanowień Umowy lub Załączników jest możliwe, gdy 

zmiany tych postanowień stanowią zmianę w stosunku do treści Oferty 

Wykonawcy (Załącznik  nr 2), jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie 

obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub poniżej przewidziane 

okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego zakresu 

zmian oraz warunków ich wprowadzenia: 

 

a) zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jej wykonanie w terminie wskazanym  

w § 7 ust. 1 Umowy, jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w tym w szczególności: 

i. wynikających z sytuacji Zamawiającego; 

ii. wystąpienia siły wyższej, określonej w § 14 Umowy, lub wystąpienia 

warunków atmosferycznych w sposób istotny odbiegających od typowych, 

uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z normami, 

obowiązującymi przepisami lub zasadami wiedzy technicznej, lub 

uniemożliwiających przeprowadzanie prób i testów lub dokonywanie 

Odbioru, przy czym wystąpienie takich okoliczności oraz ich nadzwyczajny 

charakter muszą zostać udokumentowane między innymi poprzez akty 

prawne potwierdzające zaistnienie siły wyższej na obszarze obejmującym 

Obiekt, lub opinię właściwego instytutu meteorologicznego; 

iii. niemożliwości realizacji Przedmiotu Umowy z powodu niedopuszczenia do 

jego realizacji przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania realizacji 

przez uprawniony organ, o ile nie zostało to spowodowane nienależytym 
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wykonywaniem przez Wykonawcę ciążących na nim obowiązków 

umownych. 

 

b) zmiany sposobu wykonania zamówienia (np. zmiany technologii wykonania 

Przedmiotu Umowy, urządzeń, materiałów, zmiany sposobu realizacji 

Przedmiotu Umowy), spowodowanej w szczególności: 

i. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy w sposób 

przewidziany pierwotnie; 

ii. koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane 

w OPZ,  

iii. konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane 

w Umowie na skutek napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji na terenie Obiektu odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w OPZ. 

 

c) zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiana Wynagrodzenia stanowić 

będzie bezpośredni skutek spełnienia się przesłanek zmian Umowy, przy czym 

kwota stanowiąca wartość zmiany Wynagrodzenia za wykonanie Umowy 

zostanie określona w postaci ryczałtowej. 

 

 

Rozdział 19 – Informacja o środkach ochrony prawnej  

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.  

 

Rozdział 20 – Załączniki 

 

Integralną częścią SIWZ stanowią załączniki, tj.: 

1. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_1_Przedmiar 

2. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_2_Opis_Przedmiotu_Zamówienia 

3. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_3_Rysunki 

4. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_4_Piekoszów_Oświadczenie_Wykluczenie 



 

Strona 17 z 17 
 

5. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_5_Piekoszów_Oświadczenie_o_Spełnianiu_

Warunków_Udziału_w_Postępowaniu 

6. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_6_Oświadczenie_o_Przynależności_do_Gru

py_Kapitałowej 

7. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_7_Wykaz_Dostaw_Usług 

8. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_8_Formularz_oferty 

9. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_9_Klazula_RODO 

10. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_10_Wzór_Umowy 

11. 20201009_SZPOZ_Załącznik_nr_11_Protokół_Odbioru 

 


