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Tryb postępowania: 

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Dz.U.2019.1843  z późn. zm.)  według procedury dla wartości przedmiotu zamówienia poniżej 214 000  EUR.  
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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Sporządzona  w oparciu o przepisy ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (PZP) Dz.U.2019.1843 z późn. zm. 

 

 

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Centrum Medyczne sp. z o.o. w Głownie 

Przychodnia Miejska „REMEDIUM” 

Ul. Kopernika 19 

95-015 Głowno 

NIP 733-133-90-49  Regon 100835747 

 

Godziny  pracy  Zamawiającego  08:00- 15:00 od  poniedziałku do piątku.  

Adres poczty  elektronicznej, strony internetowej i numery telefonów Zamawiającego:  

biuro@remedium.glowno.pl. www. remedium.glowno.pl tel. 42 719 15 00. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” i zgodnie 

z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z późn.zm.) zwanym dalej „Rozporządzeniem”. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zmówienia o wartości mniejszej 

od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. 

poniżej 214 000 EUR. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

3.1. Dostawa i montaż  instalacji klimatyzacji w budynku Przychodni Miejskiej„ Remedium” przy ul. 

Kopernika 19 w Głownie:  

3.1.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie:  

Opisu Przedmiotu Zamówienia pn. Formularz Asortymentowo - Cenowy  stanowiącego Załącznik A1 

do SIWZ, Opisu Technicznego A2 do SIWZ . 

 
 

Kody CPV:  

3.1.2. Kody CPV dla Przedmiotu zamówienia:  

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
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44163000-0 Rury i osprzęt 

44163200-2 Osprzęt do przewodów rurowych  

44164310-3 Rurki i osprzęt 

44167000-8 Różny osprzęt do przewodów  

44167300-1 Łuki, teowniki i osprzęt do przewodów  

44523000-2 Zawiasy, mocowania i osprzęt  

 

 

 45311200-2                            Instalacje elektryczne;  

 453312.00-8                           Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

 45400000-1                          Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                   

 

  

3.1.3. Zamawiający sugeruje, aby Wykonawcy  przed terminem składania ofert dokonali wizji 

lokalnej.   

3.2. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców przy realizacji zamówienia.  

3.3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowych, nieużywanych 

urządzeń; rok produkcji nie starszy niż 2019, i gwarantuje, że Przedmiot umowy jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych. 

3.4. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia we wzorze Umowy stanowiącej Zalącznik nr 5 do 

SIWZ.   

 

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA   

 

Wykonanie zamówienia w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 14.08.2020 r. w miejscu 

siedziby Zamawiającego tj. w pomieszczeniach Przychodni miejskiej „REMEDIUM” w Głownie, 

przy ul. Kopernika 19.   

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;  

PODSTAWY WYKLUCZENIA  O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 
 

5.1. Zamawiający dokona zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp wyboru spośród Wykonawców 

którzy spełniają warunki: 

 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 

 

5.1.3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

5.1.3.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów;  

5.1.3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

5.1.3.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia, spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1.1-5.1.2 SIWZ oceniane będzie łącznie. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o którym 

mowa w pkt. 5.4.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Rury-i-osprzet
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Osprzet-do-przewodow-rurowych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Rurki-i-osprzet
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Rozny-osprzet-do-przewodow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Luki-teowniki-i-osprzet-do-przewodow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Zawiasy-mocowania-i-osprzet
http://cpv.alx.pl/?q=45400000-1
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postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

      Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie   

      zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia   

      publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia 

      pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

      notariusza).  

 

      Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

      wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Powoływanie się przez Wykonawców na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu (art. 22a ustawy Pzp). 

5.1.A. 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.  

5.1.A.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.  

5.1.A.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 12–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 

ustawy Pzp. 

5.1.A.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5.1.A.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.1.A., 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. 5.1.A. 

 

5.1.B. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

5.1.B.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

5.1.B.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

5.1.B.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
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5.1.C. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.2.1. 

 

5.1.D. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 

5.2.1. dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a 

który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy. 

 

 

5.2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 5.1.   

 

5.2.1. WARUNEK W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA wymienionego w pkt. 5.1.1.   

zostanie  uznany, jeżeli Wykonawca przedstawi:  

   5.2.1.1. Podpisane  Oświadczenie Wykonawcy, dot. przesłanek wykluczenia z postępowania;       

Zał. nr 2B, z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 

ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp,   

5.2.1.2. Odpis 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Z 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne   (Dz. 

U.2020.814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz.U.2019.498 z późn. zm.) Zał. nr 3,   

  5.2.1.3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

Zał. nr 2C, z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,   

5.2.2. SPEŁNIENIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU o których mowa w pkt. 5.1.2. 

zostanie uznane, jeżeli  Wykonawca przedstawi:  

5.2.2.1. Podpisane Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu; Zał. 

Nr 2A. 

5.2.2.2.  Dokumenty o których mowa poniżej:   

   5.2.2.2.A. posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

         Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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   5.2.2.2.B.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

          

         5.2.2.2.C. zdolności technicznej lub zawodowej:   

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 

5.2.2.A. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na 

podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty – oświadczeniach, 

zgodnie z wzorami - Załączniki nr 2A i 2B.     

5.3.A. 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. 

5.3.B. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.  

5.3.C Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.  

 

5.3.D. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 

5.3.C składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

 

5.3.E. 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.  

 

5.3.F. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

5.4.1 DO OFERTY, ZGODNIE Z ART. 25a ust.1 USTAWY, WYKONAWCA DOŁĄCZA 

AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT OŚWIADCZENIA – Załączniki 2A i 2B.   

 

5.4.1.A. 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, potwierdza w Oświadczeniach – Załączniki nr 2A i nr 2B;  

5.4.1.B. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu potwierdza w Oświadczeniu – Załącznik nr 2B;   

 

5.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców np. Konsorcjum, 

jest zobowiązane do łącznego spełnienia tych samych warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia jak Wykonawcy występujący samodzielnie tj. przy ocenie spełniania 

warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie brał pod uwagę 
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łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz 

łączną sytuację ekonomiczną i finansową. W przypadku oceny braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania każdy z grupy takich Wykonawców (Konsorcjum) podlega ocenie. Wszyscy 

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić Załącznik nr 2A i 2B.  

5.4.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, mocą art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:  

     

5.4.3.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

5.4.3.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

5.4.3.3. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

5.4.4. Zamawiający w zamieszczonej informacji z pkt. 5.4.3. przypomni Wykonawcom o 

konieczności przesłania w ciągu 3 dni od jej zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Zał. 2C.  

 

 

 
Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,  

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu   
 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.   

 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawca przedkłada:  

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy - Zał. nr 2A. 

6.1.2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 150.000,00 PLN; Zał. nr 6. 

 

   6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, Wykonawca 

przedkłada:   

6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy - Zał. nr 2B.   

6.2.2.  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Zał. nr 2C. 

6.2.3. 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. 5 pkt 1 Pzp, jako Zał. nr 3 do SIWZ. 
 

6.3. 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 
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wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

 

 

6A PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 26 ust. 3a USTAWY PZP, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 

 

Zał. nr 3A – Pełnomocnictwo lub inne dokumenty dla ustanowionego pełnomocnika, w przypadku 

składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub 

pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do podpisania oferty, jeśli z dokumentów 

Wykonawcy nie wynika umocowanie do działania w firmie, odpowiednio do postanowień określonych 

w pkt. 10.1.1. niniejszej SIWZ i pkt. 7 w Zał. nr 1 do SIWZ pt. Formularz Ofertowy.     

 

Pełnomocnictwo – Zał. 3A należy przedłożyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej 

przez notariusza za zgodność z oryginałem. 

 

 

6B WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 

 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, wg wzorów stanowiących Załączniki 2A i 2B 

do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert odpowiednie oświadczenie stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca, Podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, a także  

Podwykonawca na którego zasoby nie powołuje się Wykonawca nie podlegają wykluczeniu 

(Załącznik  nr 2B) oraz oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

polega na zasobach wskazanych w oświadczeniu Podmiotów Załącznik 2A; 

oraz Wykonawca dołącza poniżej wskazane załączniki:     

1. Formularz Ofertowy; Załącznik nr 1, 

2  Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania;  Załącznik nr 2B, 

3. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu;  Załącznik  nr 2A, 

4. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty o którym mowa w pkt. 6A, z których wynika prawo do 

podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) oraz 

do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 

w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne Dz.U.2020.346 z późn. zm. a Wykonawca wskazał to wraz ze 

złożeniem oferty; Załącznik nr 3A,  

5. Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego, służące wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez 

Podmiot Trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jeśli dotyczy; Załącznik nr 4. 

 

 

 

 

6B1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.  
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wyceniona 

najwyżej  do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnym na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp tj.: 

  

1A. 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. 5 pkt 1 Pzp; Zał. nr 3. 

1B Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

150.000,00 PLN; Zał. nr 6.   

2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22 a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę  z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności,    

1) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

3) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których  wskazanych zdolności dotyczą.    

 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów  wymienionych w pkt. 1A,  (Załącznik 3).      

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, dokumentów Podwykonawcy, nie będącego Podmiotem, na którego 

zasoby powołuje się Wykonawca  wymienionych w pkt. 1A (Załącznik 3);      

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ocena nastąpi łącznie tj. tylko jeden z 

grupy takich podmiotów (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału  w 

postępowaniu. W przypadku oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z grupy takich 

Wykonawców (konsorcjum) podlega ocenie i zobowiązany jest przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 1A 

(Załącznik 3).      

 

 

6C WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

 6.C.1 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.3.niniejszej SIWZ, składa dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.C.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.C.1 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy.  

6.C.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI.   

 

7.1. Osoby upoważnione do kontaktowania  się  telefonicznego  z Wykonawcami od poniedziałku  

do piątku: 

 

P. Barbara Urbańska -  sprawy formalne Tel.: 696 459 386  w godzinach 800 – 1500.  

P. Ewelina Sitkiewicz  - sprawy merytoryczne Tel.: 42 719 15 00  w godzinach 800 – 1500. 

7.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający ustanawia pisemną formę przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień i informacji - za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji drogą faksową na numer tel. 42 710 85 00 na adres: biuro@remedium.glowno.pl z 

niezwłocznym ich przekazaniem w formie pisemnej w sposób opisany jak wyżej.  

7.3. Zaleca się aby Wykonawca przekazywał dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje wyłącznie w formie pisemnej, w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 

Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800– 1500.   

7.4. Wykonawca może  zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  Zapytania  

prosimy przesyłać na wskazany adres: biuro@remedium.glowno.pl. lub  faksem na numer tel. 42 710 

85 00  z jednoczesnym ich przekazaniem w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego 

lub kuriera.  

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednak nie później niż  na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

7.5. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

WWW.remedium.glowno.pl.   

7.6. Modyfikacje/zmiany złożonej oferty przez Wykonawcę np. dodatkowe dokumenty należy 

dokonywać w tej samej formie jak złożona oferta, szczegóły w pkt. 10.1.1. i  10.2. SIWZ. 

 

7.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim pod rygorem nieważności. 

 

7.8. Kopię wniesionego do Prezesa Izby ewentualnego środka odwoławczego, należy składać 

do Zamawiającego tylko w formie pisemnej tj. za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera 

lub osobiście.   

 

7.9. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania i realizacji umowy należy kierować 

na adres: Centrum Medyczne sp. z o.o. w Głownie, Przychodnia Miejska „REMEDIUM”, przy          

ul. Kopernika 19, 95-015 Głowno, pok. 110.    

 

7.10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do monitorowania strony internetowej 

Zamawiającego od dnia 16.06.2020 r. do dnia otwarcia ofert, z uwagi na możliwość dokonania 

ewentualnej modyfikacji SIWZ przez Zamawiającego. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

mailto:biuro@remedium.glowno.pl
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8.1. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 

 

9.TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ  

 

Wykonawca składający ofertę, pozostaje nią  związany  przez okres  30 dni. 

 

Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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. 

 

10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

10.1. Postać  oferty. 

10.1.1. Oferta musi być napisana w języku polskim,  z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności; uzupełnienia przesłanych  załączników  można dokonać odręcznie.   

 

Wszystkie załączniki muszą być  podpisane przez osobę/osoby umocowane do działania w firmie 

Wykonawcy i potwierdzone  pieczątką  imienną  oraz  pieczątką  Wykonawcy w miejscach  

wskazanych w załącznikach, ewentualnie z załączeniem pełnomocnictwa jako Załącznik nr 3A 

do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6A SIWZ.  

 

10.1.2. Wszystkie składniki cenowe wskazane w Zał. 1 – Formularz Ofertowy muszą być wpisane 

liczbą i słownie.   

10.1.3. Każdy  Wykonawca może złożyć w  niniejszym  postępowaniu wyłącznie jedną ofertę 

w jednym  egzemplarzu. 

Oferta musi być trwale złączona. Każda poprawka powinna być parafowana. 

Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z  przygotowaniem i  złożeniem oferty.  

 

Modyfikacje złożonej oferty przez Wykonawcę np. dodatkowe dokumenty należy dokonywać w tej 

samej formie jak złożona oferta. 

 

Zaleca się  ponumerowanie stron. 

Oferta musi posiadać dokumenty wskazane w pkt. 6B.                        

 Wykonawcy mający siedzibę lub  miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  

składają  dokumenty o których mowa  w pkt. 6C niniejszej SIWZ.  

 

10.2. Sposób opakowania i oznakowania oferty. 

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach lub opakowaniach wewnętrznym i zewnętrznym 

gwarantującym zachowanie jej treści w poufności oraz zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia.  

Kopertę zewnętrzną lub opakowanie zewnętrzne, nieoznakowane nazwą Wykonawcy należy  

zaadresować: 
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Centrum Medyczne sp. z o.o. w Głownie Przychodnia Miejska „REMEDIUM”,  

przy ul. Kopernika 19,  95-015 Głowno 

Oferta do  postępowania  pn. 

Dostawa i montaż  instalacji klimatyzacji w budynku 

Przychodni Miejskiej„ Remedium” przy ul. Kopernika 19 w Głownie. 

Nie  otwierać  przed  dniem  25.06.2020 r. do  godz. 13:00.  

Koperta  wewnętrzna, oprócz opisu  jw. musi zawierać nazwę firmy i  adres Wykonawcy. 

Zmianę oferty należy przygotować w dwóch kopertach tj. w sposób powyżej opisany przy złożeniu 

oferty,  przy  czym na  kopercie zewnętrznej  należy  wpisać  „ZMIANA lub MODYFIKACJA 

OFERTY”. 

Oferty z  adnotacją  -  „ZMIANA/MODYFIKACJA OFERTY”,  będą otwierane w pierwszej 

kolejności. 

10.2.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

10.3 Tajemnica przedsiębiorstwa  

 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 z późn. zm.), które Wykonawca 

pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, winny być załączone na końcu 

oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron  oferty. 

 

Jeżeli Wykonawca nie wykaże słuszności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, to Zamawiający 

uzna te informacje za jawne. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  Centrum Medyczne sp. z o.o. w Głownie 

Przychodnia Miejska „REMEDIUM”, przy ul. Kopernika 19,  95-015 Głowno w godzinach  8°° - 

15°° pokój 110.  

Termin składania ofert upływa dnia  25.06.2020 r. o godz. 12:30. 

Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia 25.06.2020 r. o godz. 13:00 w  siedzibie  Zamawiającego Centrum 

Medyczne sp. z o.o. w Głownie Przychodnia Miejska „REMEDIUM”, przy ul. Kopernika 19,  95-015 

Głowno, pokój  nr 114. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY     

 

12.1. Wykonawca składa Formularz Ofertowy (Zał. nr 1) podając w pkt. 1, cenę ofertową brutto.   
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Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia.  
 

12.2. Zamawiający oczekuje wypełnienia Załącznika nr 1A poprzez wskazanie oferowanego 

Przedmiotu Zamówienia w kolumnie 3  i  wypełnienie kolumn 6-9.  

12.3. Wykonawca wpisuje w Formularzu Oferty, wartość brutto z treści Załącznika 1A z kolumny 9  

stanowiącą sumę (kol. 7 + 8). 

 

13. OPIS KRYTERIÓW W KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT.  

 

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 

13.1.1. Cena ofertowa brutto - 100 pkt.          

       C min  

          C =  ------- x 100   

    C bad  

gdzie: 
C min - najniższa oferowana cena ofertowa brutto  

C bad – cena ofertowa brutto w badanej ofercie   
 

 

13.1.2. Zgodnie z podaną punktacją, za najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający uzna tę, która uzyska największą sumę -  punktową (P) 

obliczoną wg  wzoru z pkt. 13.1.1. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.   

 

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie niezwłocznie w formie pisemnej powiadomiony 

o decyzji Zamawiającego odnośnie  rozstrzygnięcia  postępowania i zaproszony do podpisania 

umowy. Umowa może być podpisana w terminie  nie  krótszym  niż  5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia  w formie e-maila i/lub faxu o  wyborze  oferty. Zamawiający zawrze umowę przed 

upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu  o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.    

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

 

Zamawiający oczekuje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% od 

wartości zamówienia.   

 

16. WZÓR UMOWY 

 

Wzór umowy  (Zał. nr 5), stanowiący  integralną  część SIWZ, określa warunki na jakich  zostanie  

zawarta  umowa z Wykonawcami lub Wykonawcą, w  sprawie zamówienia publicznego. 
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17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

 

Wykonawcy przysługują  środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych  z  dnia  29 stycznia  2004 roku ( Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) 

 

18. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I 

WARIANTOWYCH.  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

19. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

 

Zamawiający nie przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.        

 

20. INFORMACJE DODATKOWE; ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZMIANY W TREŚCI 

UMOWY;  

 

Treść przewidywanych przez Zamawiającego zmian postanowień umowy, została wskazana we 

wzorze umowy – Załącznik nr 5.  

 

Załączniki  stanowiące  integralną  część SIWZ.     

Zał. nr 1     -  Formularz  Ofertowy,   

Zał. nr 2B   -  Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania;   

Zał. nr 2A   -  Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu;   

Zał. nr 2C -Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U.2019.369 z późn. zm.), 

 

Zał. A1      -   Opis Przedmiotu Zamówienia pn. Formularz Asortymentowo – Cenowy.  

 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ, nie muszą być załączone do oferty: 

Zał. 1A2-  Opis Techniczny, 

Zał. nr 5  – Umowa – wzór. 

 

  Specyfikację sporządził:                               Specyfikację  zatwierdził: 
     

   pod względem merytorycznym 

 

 

   pod względem formalno-prawnym 
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Załącznik  nr  1 do SIWZ   

 

....................................................................        

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy 

                Data ……………………….. 

 

 

FORMLARZ OFERTOWY 

 

Nazwa  Wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

…………………………………………………………………………………………………..……. 

Tel.:……………………………………… 

e-mail…..………………………………….Fax:……………………….. 
 

1. Za  przedmiot  zamówienia  określony w  pkt. 3  niniejszej specyfikacji, tj.: Dostawa i montaż  

instalacji klimatyzacji w budynku Przychodni Miejskiej„ Remedium” przy ul. Kopernika 19 w 

Głownie, Wykonawca ustala wynagrodzenie brutto ….….…......................PLN, 

słowne………………………......................................................................................................................

............................................................................................................................................................PLN 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

   2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i wzorem umowy i nie wnosimy do nich  zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki  w nich zawarte.  

2.1. Oświadczamy, że  uważamy się  za związanych ofertą  przez okres 30 dni. 

2.1. Oświadczamy, że nasza firma należy/nie należy2 do małych i średnich przedsiębiorstw.   

 

3. W przypadku wyboru Naszej oferty, zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w miejscu  i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

4. W przypadku wskazania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń i/lub wyjaśnienia treści 

złożonej oferty. 

  

5. Nie wyrażamy zgody na udostępnienie innym uczestnikom postępowania zawartych w Naszej 

ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U.2019.1010 z późn. zm.– prosimy 

wskazanie numerów stron, których Wykonawca nie chce udostępnić innym uczestnikom lub  –prosimy 

aby  Wykonawca wpisał  nie dotyczy jeśli wszystkie strony oferty udostępnia innym uczestnikom 

postępowania.  

…………………………………………………………….…………………………………………. 

…………………………………………………………………….…………………………………. 
(W przypadku wypełniania niniejszego punktu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i takie wyjaśnienie złożyć wraz z ofertą). 

 

6. Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty¹ 

1) ………………………………………  6)  ………………………………………   

2)  ……………………………………… 7)  ………………………………………   
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3) ………………………………………  8)  ………………………………………  

4)……………………………………….  9) ……………………………………….. 

5)……………………………………….. 10) ……………………………………….  

 

7. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składają niżej wymienieni Wykonawcy występujący jako 

konsorcjum/spółka cywilna². 

Jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców  wspólnie składających niniejszą ofertę  

ustanawia  się  …………………………………… . 

Powyższe pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego/ reprezentowania w postępowaniu  i  zawarciu  umowy². 

 

8. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do rozporządzenia prawem do zaciągnięcia zobowiązania 

do świadczenia w imieniu spółki o wartości przewyższającej dwukrotną wysokość kapitału 

zakładowego, zgodnie z umową spółki/ uchwałą wspólników z dnia ……………………….., 

na potwierdzenie czego załączamy kopię stosownego dokumentu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem3.  

 

9. Zapłata  za  fakturę  wystawioną  przez  Wykonawcę,   nastąpi  w  ciągu  30 dni,  od  dnia  

wystawienia  faktur  VAT  przez  Wykonawcę.  

 

10. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, m.in. dokonując wizji lokalnej.  

 

11. Oświadczamy, że  akceptujemy  warunki przetargu nieograniczonego.   

 

12. W przypadku wygaśnięcia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia dotychczasowej polisy 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, zobowiązujemy się do podpisania kolejnej polisy na min. tę samą wartość, stanowiącej 

jej kontynuację, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 

przedmiotu zamówienia. 

 

13. W przypadku udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 

wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom i podania firm (nazw) Podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z 

Podwykonawców przy jego realizacji.    

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

           …………………………………………………. 
               Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych 

            do występowania w imieniu Wykonawcy 
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________________________________ 

 
¹ W tym miejscu Wykonawca  zobowiązany jest wyszczególnić  wszystkie dokumenty, jakie załączone zostały do  Oferty.  

²  Niepotrzebne  skreślić. 
3 Wypełniają Wykonawcy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z KSH.   
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Załącznik nr 2A 

Zamawiający: 
Centrum Medyczne sp. z o.o. w Głownie 

Przychodnia Miejska „REMEDIUM” 

ul. Kopernika 19 

95-015 Głowno 

Wykonawca: 

………………..……………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………..………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Dostawa i montaż  instalacji klimatyzacji w budynku  

Przychodni Miejskiej„ Remedium” przy ul. Kopernika 19 w Głownie  

prowadzonego przez  Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie  oświadczam, co następuje: 

 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?     Tak/Nie1 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

  

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 

w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w 

której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………….., w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                              ………………………………………… 

                     (podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                      ………………………………………… 

        (podpis) 

 

 
________________________________________________________________ 
1 Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 2B 

 
Zamawiający: 

Centrum Medyczne sp. z o.o. w Głownie 

Przychodnia Miejska „REMEDIUM” 

ul. Kopernika 19 

95-015 Głowno 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Dostawa i montaż  instalacji 

klimatyzacji w budynku  

Przychodni Miejskiej„ Remedium” przy ul. Kopernika 19 w Głownie prowadzonego przez  Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. w Głownie  oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 
 

21 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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               Załącznik nr 2C do SIWZ  

 Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

                 

                    

Data…………………….…………….  

       

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO 

BRAKUPRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ1 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą  

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.    

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”² oświadczam(-y), że: 

 

  należę(-ymy) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U.2019.369 z późn. zm.  i przedstawiam(-y) w załączeniu 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

 

 

  nie należę(-ymy) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U.2019.369 z późn. zm.*.  
 

* - Zaznaczyć właściwe (odpowiednie) 

 
………..……….……………………………………… 

          Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych 

               do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
¹ Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji  

z otwarcia ofert, zgodnie z pkt. 5.4.4. SIWZ.  

² Ustawa  z dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.2019.1843 z późn. zm..).     


