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Włocławek: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel 
oraz węzłów cieplnych na terenie WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA 
SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE 
WŁOCŁAWKU  
Numer ogłoszenia: 128971 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku , Ul. Wieniecka 
49, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 412 94 13, faks 54 412 94 13. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z 
przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie 
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci 
ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie 
Wojewódzkiego Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
WŁOCŁAWKU Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. sieci ciepłowniczej w tym: -



przyłączy ciepłowniczych do budynków nr: 8,9,12, hotel, -budowa węzłów ciepłowniczych 
dwufunkcyjnych w budynkach nr 8, 12, hotel, -budowa węzła ciepłowniczego trzyfunkcyjnego w 
budynku nr 9 (kotłownia), 2. adaptacja pomieszczeń w w/w budynkach z przeznaczeniem na 
węzły ciepłownicze. Zakres remontu obejmuje: roboty budowlane oraz instalacje: wodociągową, 
kanalizacyjną i elektryczną. Dostawcą czynnika grzewczego będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ZAZAMCZE. Dostarczy ona swoją siecią ciepłowniczą wysokoparametrowy czynnik grzewczy 
do projektowanej komory ciepłowniczej (K28.3), która będzie zlokalizowana na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49, na działce 
nr 2/33 oraz 2/30, KM 124/1. Granicą włączenia będą pierwsze kołnierze zaworów odcinających 
w komorze K28.3 w kierunku wewnętrznej sieci ciepłowniczej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Włocławku. Komora ciepłownicza stanowi własność Dostawcy czynnika 
grzewczego. Wszystkie projektowane przyłącza należy wykonać z rur preizolowanych stalowych 
przeznaczonych do budowy podziemnych sieci ciepłowniczych. Dane techniczne przyłączy: 
Czynnik grzejny będzie doprowadzony poprzez projektowane przyłącza do następujących 
budynków: Budynek nr 8. Średnica przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 
mm. Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza L=5,8 m. Moc: ogrzewanie / 
ciepła woda w kW - 87/9. Vmax = 1,62 m3 /h Budynek nr 9. Średnica przyłącza DN 200 mm. 
Średnica przyłącza zewnętrzna 219,1 mm. Średnica rury polietylenowej DN 315 mm. Długość 
przyłącza L=160,2 m. Moc: ogrzewanie / wentylacja/ ciepła woda w kW - 3.038/990/1.148. 
Budynek nr 12. Średnica przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. 
Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza L=20,03 m. Moc: ogrzewanie / 
ciepła woda w kW - 81/2. Vmax = 1,46 m3 /h Budynek - hotel. Średnica przyłącza DN 32 mm. 
Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. Długość 
przyłącza L=12,66 m. Moc: ogrzewanie / ciepła woda w kW - 87/10. Vmax = 1,67 m3 /h 
Dokładny opis zakresu prac jest zawarty w opisie projektowanego przyłącza ciepłowniczego, 
który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2164). Wielkość 
zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym stanowić będzie nie więcej 
niż 10% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.11.10-9, 45.10.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
17.10.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu wnosi wadium w 
wysokości 30.000,00 zł. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed 
upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być 
załączone do oferty w oryginale zapakowane w oddzielnej kopercie z adnotacją: Wadium nr 
sprawy: DZP/46/2016. Zaleca się, aby kserokopia dowodu wpłaty wadium w jakiejkolwiek 
formie była także załączona do oferty i potwierdzona za zgodność z oryginałem. 2. Wadium 
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Poręczenie winno być ważne przez okres 
związania ofertą, który wynosi 30 dni od daty określonej jako data składania ofert. 3. Wpłaty 
wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku PKO BP 201020 
5170 0000 1902 0127 0370 z oznaczeniem WADIUM - PRZETARG Nr DZP/46 / 2016 - 
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8, 9, 12, hotel oraz węzłów 
cieplnych w tych budynkach na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Włocławku. 4. Wadium wniesione w pieniądzu 
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1) Zamawiający, którego oferta nie będzie 
zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 
uPzp. 2) Zamawiający dokonuje zwrotu wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp; b) 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów 



należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, 
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania 
tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (zał. 
nr 2 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 
wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie min. 1 roboty budowlanej w 
zakresie budowy lub przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej o wartości brutto 
min. 500.000,00 zł. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na 
podstawie dokumentu wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych i ciągłych, również wykonywanych robót budowlanych w zakresie 
robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie (zał. nr 5 do siwz) oraz dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie oraz oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 
2 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje min. jedną osobą będącą kierownikiem robót posiadającą uprawnienia 
budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), tj. do kierowania 



robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, bez ograniczeń z min. 5 - cio letnim doświadczeniem 
zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na 
podstawie dokumentu wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia (załącznik nr 7 do siwz ) wraz z dokumentami potwierdzającymi 
posiadanie uprawnień oraz oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2 do siwz ) wg 
reguły spełnia/ nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje min. jedną osobą będącą kierownikiem robót posiadającą uprawnienia 
budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), tj. do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, bez ograniczeń z min. 5 - cio letnim doświadczeniem 
zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na 
podstawie dokumentu wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia (załącznik nr 7 do siwz ) wraz z dokumentami potwierdzającymi 
posiadanie uprawnień oraz oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2 do siwz ) wg 
reguły spełnia/ nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę brutto nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający dokona na podstawie w/w dokumentu oraz oświadczenia 
Wykonawcy ( zał. nr 2 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 



ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• 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 wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 



• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

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

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tym zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 



zasobów nie ponosi winy. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów, z 
treści ww. dokumentu musi jasno wynikać : a/ zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 
podmiotu, b/ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, c/ charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 
podmiotem, d/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, 
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej SIWZ; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania 
Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty 
przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo należy złożyć w 
oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 4. Potwierdzenie 
złożenia wadium. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Okres gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. 
Wieniecka 49 87-800 Włocławek budynek administracji, pokój nr 304. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49 87-800 Włocławek budynek 
administracji, pokój nr 304. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 

 
 


