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I. Zamawiający: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji  

adres: 48-317 Korfantów  ul. Wyzwolenia 11     

telefon, fax.: 77 43 44 000, 77 43 44 004 

adres e-mail: ocr@ocr.pl 

witryna: http://www.ocr.pl/ 

NIP: 753-15-67-625, REGON: 000654530 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną 

dalej „Pzp”. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowej II stopnia 

uzdatnia wody, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji lub/i zaświadczeń o braku sprzeciwu 

właściwego organu wobec prowadzenia robót oraz wykonanie robót budowlanych, zgodnie 

z dokumentacją projektową i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec użytkowania 

obiektu względnie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

2. Kody CPV 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej 

3. Przedmiotowe zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem istniejącego I stopnia uzdatniania  

wody. 

4. Drugi stopień należy wykonać tak aby uzdatniona woda była zgodna z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 (Dz. U. Nr 61 poz. 417 oraz późniejsze zmiany).  

5. W procesie uzdatniania wymagane jest stosowanie metod fizycznych, dopuszcza się dezynfekcję 

chemiczną na etapie rozruchu II stopnia oraz w wypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 

bakteriologicznego w trakcie eksploatacji. 

6. Wymaga się płukania złóż filtracyjnych wodą uzdatnioną.   

7. W stacji SUW należy umieścić oprócz urządzeń zawartych w projekcie również pełną automatykę do 

kontroli sterowania. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno – użytkowym 

stanowiącym załącznik nr 1.  

9.  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni w wersji papierowej 

i elektronicznej (w formacie PDF): 

 dokumentację projektową z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

 instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń /DTR (skany). 

10. Projektowany II stopień uzdatniania wody zlokalizowany będzie w pomieszczeniu SUW, 

położonym w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11 (na terenie Zamawiającego). 

11. Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia urządzenia muszą być fabrycznie nowe i kompletne. 

12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace na okres 36 miesięcy, 

licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały 

lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez 

producenta. 

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

mailto:ocr@ocr.pl
http://www.ocr.pl/
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zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia – art. 26 ust.2b ustawy. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie całości zamówienia przez podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do osobistego wykonania kluczowych części przedmiotu 

zamówienia tj. montaż urządzeń II stopnia uzdatniania wody - tej części zamówienia nie może 

Wykonawca powierzyć do wykonania podwykonawcom, z zastrzeżeniem podwykonawcy na 

którego zasoby Wykonawca będzie się powołał w złożonej Ofercie na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b, w celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

16. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. W przypadku gdy Wykonawca będzie powoływał się w złożonej Ofercie na zasoby 

podwykonawców na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w dołączonej informacji Zamawiający 

zobowiązany jest podać nazwę podwykonawcy ze wskazaniem części zamówienia jaką będzie on 

wykonywał.  

19. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć urządzenia do Zamawiającego. 

20. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków WFOŚiGW. 

21. Inwestycja będzie prowadzona zgodnie  z Harmonogramem rzeczowo-finansowy - stanowiącym 

załącznik nr 9 
22. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający informuje, że nie przewiduje  udzielenia zamówień 

uzupełniających. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: 1 grudnia 2014 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 

2014 r. poz. 423) spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 

423). 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia tj.: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, (a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) 3 roboty budowlane określone 

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN. 
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Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych robót, w okresie ostatnich trzech 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, oraz załączeniem dowodów w formie poświadczenia (zgodnie z §1 pkt. 2 ust. 1 

Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2013, poz. 231), czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie; 

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 

423). 

4)dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który  wykaże, że będzie dysponował na okres 

realizacji zamówienia osobą, która będzie pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie tj. 

posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla obiektów budowlanych, oraz  w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Załączy 

oświadczenie, że osoba posiada uprawnienia i przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 

423). 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków 

a) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI 

niniejszej SIWZ. 

b) Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 

c) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie 

przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

VI. Oświadczenia lub dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej 

dokumentów. Dokumenty zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

a) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda: - wykazu 3 robót budowlanych wykonanych 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych określonych przedmiotem zamówienia 

o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów w formie 

poświadczenia (zgodnie z §1 pkt. 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

2013, poz. 231), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wzór stanowi załącznik nr 4. 

b) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności (w dokumencie tym wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

informacje dotyczące kluczowego personelu, planowanego do zatrudnienia przy realizacji zamówienia) 

- załącznik nr 5. 
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c) Oświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające wpis na listę 

członków danej Izby, z terminem nie krótszym niż termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

d) podpisane przez kierownika budowy oświadczenie o podjęciu się pełnienia obowiązków na budowie 

określonej niniejszym SIWZ. 

e) Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. 

poz. 423.).- załącznik nr 6 

 

2. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego:    

a) wykaz urządzeń, które Wykonawca zamierza zamontować w trakcie realizacji inwestycji, z podaniem 

nazwy, typu oraz nazwy producenta. 

 
3. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie  

zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, skutkujące 

wykluczeniem z postępowania: 

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 7  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

d)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

e) Oświadczenie o przynależności/ o braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 8  

 

4. Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

a) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w 

dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w 

formie kopii potwierdzonej notarialnie.  

 

5. Podmioty zagraniczne 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert,  

–  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące  przed upływem terminu składania ofert; 

-  oświadczenia wg wzoru stanowiącego załączniki  nr 4 i 5.  

b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. a), zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
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samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

6. Oferty wspólne 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:  

a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

c) jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem 

konsorcjum), 

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna) 

składają dokumenty lub oświadczenia, z których treści wynikać będzie, że razem/łącznie spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dot. zał. nr 6. 

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna) 

składają oddzielnie oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu dot. zał. nr 7 i 8. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami 

 

1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami 

a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

b) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów. Zapytania mogą być składane 

faksem pod numer: (077) 43 44 004, lub na adres e – mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl   

d) W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie e-maila 

wpisać: „nr sprawy PZP-225/12/2014  ................................................ ” co ułatwi stronom identyfikację 

wiadomości. 

 

2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

a) wyjaśnienia udzielane będą pisemnie, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde 

zapytanie dotyczące 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.  

b) Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której 

została umieszczona SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania)  

 

3. Zmiany do SIWZ 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ – dokonaną zmianę Zamawiający umiesz-

cza na stronie internetowej, na której została umieszczona SIWZ.  

b) jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści tą informację na stronie 

internetowej. 
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4. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby: 

- sekretarz komisji ds. zamówień publicznych – Przemysław Gudzikowski, tel. (077) 43 44 059, e-mail: 

zamowieniapubliczne@ocr.pl 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  Kserokopie lub odpisy 

złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

3. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i 

zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta 

(opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………. 

OFERTA 

„Nr sprawy PZP-225/12/2014 „Modernizacja stacji uzdatniania wody Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie” 

Zamawiający: Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Adres: ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

nie otwierać przed: 11-09-2014r. przed godz. 10:30 

4. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 

5. W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać aby 

wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 

Przed terminem składania ofert. 

7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta 

tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone 

do oferty. 

9. Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

złożonego do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta, która zostanie 

wycofana nie będzie otwierana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu Wykonawcy po terminie 

otwarcia ofert. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 11-09-2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: 

mailto:zamowieniapubliczne@ocr.pl
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Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów – sekretariat. 

 

2. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-09-2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Opolskie Centrum 

Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów  (sala konferencyjna).  

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena –  należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ 

oraz zawierać wszelkie koszty (w tym opłaty i podatki), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, 

zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku i uwzględniać podatek VAT. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie 

podanej słownie, Zamawiający przyjmuje za prawidłową cenę podaną słownie. Cena powinna być 

podana jako cena brutto. 

4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę ostateczną wykonania przedmiotu zamówienia. Oferty 

z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

1.  Kryterium oceny ofert jest: cena waga 100 punktów  

2.  Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena: 

 

                                 Cena najniższa oferowana brutto 

Ilość punktów =      -------------------------------------------    x 100 punktów 

                                     Cena badanej oferty brutto 

 

3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta w danym pakiecie, która otrzyma najwyższą  ilość 

punktów w tym pakiecie w wyniku zastosowania wzoru przedstawionego w pkt. 2 oraz 

odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji. 

4.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 5, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

5.  Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), 

lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn). zm, zawierające błędy 

lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn). 

zm. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
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8.  Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 

Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

9.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę: 

- dokument lub dokumenty rejestrowe wydany/e przez właściwy organ, z których treści będzie wynikać 

uprawnienie do podpisywania umowy np.: dowód osobisty, odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut lub rejestr handlowy. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

Warunki umowy  zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI, art. 179 do 198g ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

XVIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XIX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

XX. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt. 6 Pzp. 

 

XXI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną. 

2. Adres poczty elektronicznej: e-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl 

3. Adres strony internetowej: http://www.bip.ocr.pl/ 

 

XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

 

XXV. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany treści umowy w stosunku do oferty na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wskazując na podstawie art.144 ust.1 ustawy pzp, że 

warunkiem takiej zmiany, mogą być okoliczności nieznane zamawiającemu przed rozstrzygnięciem 

przetargu lub powstałe po dacie rozstrzygnięcia na które strony nie miały wpływu, a także 

okoliczności leżące po stronie wykonawcy. Zakres takich zmian może dotyczyć w szczególności:  

zmiany parametrów oferowanego sprzętu, w następujących sytuacjach: zakończenie produkcji, 

wycofanie z rynku przedmiotu zamówienia lub wprowadzenie nowszej, ulepszonej wersji, przy czym 

w takiej sytuacji dopuszcza się zmianę na inny przedmiot zamówienia o tych samych, bądź lepszych 

mailto:zamowieniapubliczne@ocr.pl
http://www.bip.ocr.pl/
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parametrach niż zawarte w ofercie wykonawcy, w cenie identycznej lub niższej od tej jaką podano w 

ofercie Wykonawcy; 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w szczególności, w następujących 

przypadkach: 

a) terminu realizacji zamówienia w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o 

których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy, 

b)  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT 

      w zakresie tej części zamówienia, której ona dotyczy; 

c) zmiany Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  
Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia zmian do umowy. 
 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Nr Nazwa załącznika: 

1 Program funkcjonalno - użytkowy 

2 Formularz oferty 

3 Wzór umowy  

4 Wykaz dostaw 

5 Wykaz osób 

6 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

8 Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej 

9 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 


