
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.szpitaljarocin.pl  
 

Ogłoszenie nr 15823 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.  
Jarocin: „Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie – etap II ” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  
 
NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
JeŜeli tak, naleŜy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 



I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 30141560400000, ul. ul. Szpitalna  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, 
państwo Polska, tel. 62 747 30 51, e-mail logistyka@szpitaljarocin.pl, faks 62 747 03 59.  
Adres strony internetowej (URL): www.szpitaljarocin.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez kaŜdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
Nie dotyczy 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania moŜna 
uzyskać pod adresem (URL) 
tak  
www.szpitaljarocin.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
tak  
www.szpitaljarocin.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna 
uzyskać pod adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej 
Adres:  
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 



nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi moŜna uzyskać pod 
adresem: (URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Nadbudowa i rozbudowa Szpitala 
w Jarocinie – etap II ” 
Numer referencyjny: 3/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  
II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i rozbudowa 
budynku szpitala powiatowego w Jarocinie – etap II , zlokalizowanego w miejscowości 
Jarocin, przy ul. Szpitalnej 1 ,na działkach o numerach ewidencyjnych 1212/2, 1221, 1226. 
Realizowany w niniejszym zadaniu etap II nadbudowy i rozbudowy dotyczy budynku 
obecnego oddziału wewnętrznego / interny / i łącznika. W chwili obecnej budynek jest 
dwukondygnacyjny – parter i I piętro, gdzie zlokalizowany jest Oddział Chorób 
Wewnętrznych. Nadbudowa polegać będzie na dodaniu jednej kondygnacji i przebudowie 
istniejących kondygnacji. Natomiast rozbudowa polegać będzie na budowie nowego 
trzykondygnacyjnego obiektu budowanego w postaci nadwieszenia / na słupach 
konstrukcyjnych/ połączonego z częścią nadbudowywaną. W nadbudowanym i 
rozbudowanym trzykondygnacyjnym budynku zostaną zlokalizowane: - na kondygnacji 
niskiego parteru : laboratorium szpitalne i pracownia badań endoskopowych - na kondygnacji 
wysokiego parteru : zespół porodowy z salą cesarskich cięć, oddział połoŜnictwa i 
neonatologii - na I piętrze : oddział ginekologiczny Na dziedzińcu wewnętrznym między 
budynkami: głównym i oddziału wewnętrznego podlegającego modernizacji przewidziano 
kaplicę przyszpitalną. Kaplica stanowić będzie nadbudowę istniejących piwnic. Powierzchnia 
i kubatura planowanej inwestycji: Powierzchnia zabudowy : 208,7 m2 Powierzchnia 
uŜytkowa : 1740,6 m2 Kubatura : 5550,90 m3 Zamawiający wymaga na wykonany przedmiot 
umowy następujących terminów gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy: 1) konstrukcja budynku – min. 10 lat, 2) roboty wykończeniowe – min. 4 
lata, 3) urządzenia – min. 3 lata. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 45.21.51.40-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45.30.00.00-0 
Roboty instalacyjne w budynkach. 45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne 
i sanitarne. 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne. 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i 
renowacyjne. 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 45.23.11.10-9 Roboty 
budowlane w zakresie kładzenia rurociągów. 5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.4. Zamawiający 
nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 5.5. 



Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Dokumentacja 
projektowa oraz z tom V SIWZ Przedmiary. 5.6. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia 
zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących 
wszystkie prace i roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji 
zamówienia, z wyłączeniem Kierownika budowy. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia zostały określone w Tomie II Projekt umowy. PowyŜsze wymagania określają w 
szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 
3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5.8. Ilekroć w 
niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować naleŜy jako podane 
przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŜnych. 5.9. Ilekroć 
w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisywanym. 5.10. Podwykonawstwo: a) Zamawiający 
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, b) Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 
c) Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 
zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45215140-0 
Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45331000-6, 45330000-9, 45320000-6, 45453000-7, 
45310000-3, 45231110-9 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów: 
Okres w miesiącach: 9 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku. 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest: - posiadać w banku lub spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 
minimum 3 mln zł brutto, - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
minimum 5 mln zł brutto.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie 
lub rozbudowie budynku wraz z instalacjami o wartości min. 5 mln. zł brutto kaŜda. b) w 
zakresie kwalifikacji zawodowych: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 
następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. kierownicy 
budowy/robót:  osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi o kwalifikacjach zawodowych i 
doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia i co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego na stanowisku kierownika budowy oraz kierowanie co najmniej 1 robotą 
stanowiącą budowę lub przebudowę zakładu opieki zdrowotnej w ruchu (czynnego), które to 
roboty dotyczyły powierzchni uŜytkowej co najmniej 1 500 m2 . Uprawnienia muszą być 
wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres 
uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych lub przedstawić inne 
równowaŜne uprawnienia.  osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 
kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia muszą być wydane na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji 
kierownika robót elektrycznych i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 
kierownika robót lub przedstawić inne równowaŜne uprawnienia.  osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania 
robotami budowlanymi. Uprawnienia muszą być wydane na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji 
kierownika robót sanitarnych i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 
kierownika robót lub przedstawić inne równowaŜne uprawnienia.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 



nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, śE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Ponadto, 
na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest takŜe do 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyŜej.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność krową Wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niŜ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokument 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
niŜszą niŜ 5 mln zł brutto. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niŜ w 
okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 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 naleŜycie, 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 wykonane, a 
jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, d) wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Nie dotyczy 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Nie dotyczy 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub 
braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. 2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz „Oferta”. Do oferty naleŜy 
załączyć: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 2) Oświadczenia dla 
podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane 
postanowieniami pkt 10.6. IDW; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. 
IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4)Pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 
winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5)Dokumenty, 
z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów 
składanych wraz z ofertą, chyba, Ŝe Zamawiający moŜe je uzyskać w szczególności 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 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca 
wskazał to wraz ze złoŜeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów 



złoŜonych wraz z ofertą; 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w 
innej formie niŜ pieniądz.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium: 
tak,  
Informacja na temat wadium  
16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w 
kwocie 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy, 00/100). Wykonawca zobowiązany 
jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Forma wadium. Wadium 
moŜe być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pienięŜnym; 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 składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 
gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie 
Zamawiającego. 16.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 16.3.1. Wadium wnoszone w 
pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 87 8427 0009 0029 
0010 2000 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na „Nadbudowę i 
rozbudowę Szpitala w Jarocinie – etap II”. 16.3.2. Zamawiający, wymaga by wadium 
wnoszone w innych formach niŜ w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z 
ustawą Pzp, było złoŜone w oryginale wraz z ofertą - przed upływem terminu składania ofert. 
ZłoŜenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niŜ 
pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 
16.3.3. Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia 
przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem, kopię dokumentu będącego kaŜdą inną formą wadium dopuszczoną przez 
Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest 
poŜądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 16.4. Termin wniesienia wadium Wadium 
naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki 
przelew przed upływem terminu składania ofert. 16.5. Zwrot wadium 16.5.1. Zamawiający 
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 16.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
16.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.5.4. Zamawiający Ŝąda ponownego 
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym 
mowa w ppkt 1, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
16.5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w 
niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 16.6. Utrata wadium 
16.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leŜących po jego 



stronie, nie złoŜył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie 
wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej  
nie  
ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty 
zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoŜenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złoŜonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
nie  
NaleŜy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena – „C” 100 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Nie dotyczy 
Przewidziane jest zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
NaleŜy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  



 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Nie dotyczy 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
NaleŜy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
Nie dotyczy 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Nie dotyczy 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

  
 
Wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. 2. Strony przewidują moŜliwość dokonywania zmian w Umowie. 
Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz 
określonych w niniejszej umowie. 3. Strony mają prawo do przedłuŜenia terminu zakończenia 
robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagroŜone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeŜeli przyczyny, z powodu których będzie 
zagroŜone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem 
nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne 
uniemoŜliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą 
techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeŜeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót 
zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych 
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią 
opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeŜeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeŜeli wystąpi 
brak moŜliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany 
umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niŜ wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 



przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, 3) wystąpienia warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych załoŜeń niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) 
konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 
wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź 
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania załoŜonego efektu 
uŜytkowego, 6) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wynagrodzenia Wykonawcy jeŜeli okaŜe się, Ŝe niektóre elementy robót będą zbędne z 
punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, 7) wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 8) wystąpienia 
siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 9) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny 
technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze. 5. Strony dopuszczają moŜliwość 
zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem 
wyraŜenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych 
odpowiednio w § 11 umowy. 6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2-4,jest 
złoŜenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony 
stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 
Ŝądania takiej zmiany.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli dotyczy):  
Nie dotyczy 
Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Nie dotyczy 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 13/02/2017, godzina: 12:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 



ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli 
środki słuŜące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 


