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na
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ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
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1.

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl

2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej
Ustawą PZP.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46
Ustawy PZP.
2.3. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody, realizowana w
ramach Przebudowy budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu został opisany w:
a) Opis przedmiotu zamówienia – wg Załącznika nr 1 do SIWZ
b) Projekt wykonawczy – wg Załącznika nr 11 do SIWZ
c) Przedmiar robót – do celów poglądowych - wg Załącznika na 12 do SIWZ
3.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
4. OFERTY RÓWNOWAśNE, WARIANOWE I CZĘŚCIOWE
4.1. Ilekroć w SIWZ, we wzorze umowy, w dokumentacji projektowej i innych załącznikach, jest
mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” naleŜy przez to rozumieć produkt,
materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny, o standardzie i parametrach
technicznych nie gorszych niŜ zaproponowany.
Wszystkie uŜyte w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach,
znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe słuŜą
jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na
producenta.
UŜyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako
informację uściślającą, która została uŜyta wyłącznie w celu przybliŜenia potrzeb
Zamawiającego.
4.2. Dopuszcza się uŜycie do realizacji robót budowlanych produktów równowaŜnych, w stosunku
do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów uŜytkowych. Przez
jakość naleŜy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w
SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do
wyceny przyjmie rozwiązania równowaŜne jest zobowiązany udowodnić równowaŜność
przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane rozwiązanie
równowaŜne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoŜy Szczegółowy opis
oferowanego przedmiotu zamówienia równowaŜnego w którym dla kaŜdego produktu
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określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną
identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu
zamówienia. Nie złoŜenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań
wskazanych w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
5. AUKCJE ELKTRONICZNE UMOWY RAMOWE, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW,
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄC
5.1.Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5.2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.3.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
5.4.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2016 roku.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące:
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zadania o charakterze podobnym do przedmiotu
zamówienia tj.:
– co najmniej 1 robotę budowlaną, której wartość winna wynosić minimum 160 000,00 zł
brutto w zakresie:
- robót budowlanych,
- sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
LUB
- co najmniej 2 roboty budowlane, których wartość winna wynosić minimum 80 000,00 zł
brutto kaŜda w zakresie:
- robót budowlanych,
- sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
3) W zakresie:
I. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
II. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
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a)

b)

osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę ww. funkcji.
Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony
równieŜ przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej).
4) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg
Załącznika nr 3 do SIWZ.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykaŜą brak podstaw do
wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
Pzp.
Spełnienie wymogów podanych w punkcie 7.1 naleŜy potwierdzić poprzez złoŜenie
stosownych oświadczeń według załącznika nr 3 do SIWZ oraz przedłoŜenie dokumentów, o
których mowa w pkt. 8.1.
Spełnienie wymogów podanych w punkcie 7.2 naleŜy potwierdzić poprzez złoŜenie
stosownych oświadczeń według załącznika nr 4 do SIWZ oraz przedłoŜenie dokumentów, o
których mowa w pkt. 8.1.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia / nie spełnia”.
Niespełnienie chociaŜby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania /odrzuceniem jego oferty.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Zobowiązanie takie naleŜy
złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU
8.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, a takŜe wykazania braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do
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SIWZ;
2) Wykaz ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, spełniających warunki określone w pkt 7.1. pakt. 2. z podaniem, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone – wg Załącznika nr 7 do SIWZ;
Dowodami, o których mowa powyŜej są:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie wykonawcy - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w literze a).
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów naleŜytego wykonania.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, Ŝe osoby które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – wg Załącznika nr 8 do SIWZ;
4) Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie
dysponował tymi 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
– przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
 wskazywał okres jakiego dotyczy zobowiązanie,
 zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez inny podmiot,
 w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, określał konkretną formę udziału
ww. podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),
 jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa
zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (art. 26 ust.2b ustawy PZP),
odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępniania tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 4 do SIWZ;
7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 PZP,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wg załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
8) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.2. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie Ŝądał
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 8.1 ppkt. 6, 7, 8 i 9.
8.3. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej: w pkt 8.1 ppkt 7 (Aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),
w pkt 8.1 ppkt 8 (Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego), w
pkt 8.1 ppkt 9 (Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) Wykonawca składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niŜ 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 (trzy) miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 ppkt. 7,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe
osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione w terminie jak
powyŜej (pkt 8.1 ppkt.. 7).
3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
8.4. UWAGA: Wskazane wyŜej dokumenty naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Za
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osobę/y upowaŜnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy wskazaną/e we właściwym rejestrze bądź w stosownym
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pełnomocnictwie, które naleŜy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej
notarialnie.
8.5. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.6. Dokument wielostronicowy przedłoŜony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na kaŜdej stronie.
8.7. PowyŜsza forma dotyczy równieŜ dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy
PZP.
8.8. ZłoŜenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. odpisy lub kopie niepoświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem) traktowane będzie jak jego brak.
8.9. W/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień
składania ofert.
8.10.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
9. GRUPA KAPITAŁOWA
9.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo
informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej – zawarta w Załączniku nr 6.
9.2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawców, którzy naleŜą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
złoŜyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. OFERTA WSPÓLNA
10.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ( np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z
treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien
być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji kaŜdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłoŜenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłoŜenie umowy konsorcjum.
10.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokumenty wymienione w pkt 8.1. ppkt 6, 7, 8 i 9 oraz w pkt 9.1
SIWZ powinny dotyczyć kaŜdego z wykonawców osobno.
10.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt8.1 ppkt 1 SIWZ moŜe zostać skutecznie złoŜone albo
przez kaŜdego z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego
pełnomocnika Wykonawców o ile z jego treści wynika, Ŝe zostało złoŜone w imieniu kaŜdego
z Wykonawców. Dopuszczalne jest takŜe złoŜenie kopii oświadczeń przez poszczególnych
Wykonawców, podpisanych równieŜ przez pełnomocnika. Z uwagi na oryginalny (pisemny)
podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie oświadczenie na prawach
oryginału, pod warunkiem, Ŝe z treści dokumentu nie będzie wynikało, iŜ podpis
pełnomocnika został złoŜony w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
11. PODWYKONAWCY
11.1. Zamawiający nie zastrzega, Ŝe Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania
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kluczowych części zamówienia. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy.
11.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający
Ŝąda:
1) wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom;
2) podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy PZP, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 ustawy PZP.
13.3. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
12.1.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca nie później niŜ w
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iŜ
zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.2.
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12.3.
Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca
zastrzega ich poufność, naleŜy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEśONA
CZĘŚĆ OFERTY”
12.4.
Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
SIWZ).
13.2. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie
Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
13.3. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku.
13.4. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
13.5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
14.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
15. OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Lp.
1. Cena (C)

Nazwa kryterium

Waga
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90%
2.

Termin gwarancji (G)

10%

KRYTERIUM nr 1 – CENA
Punkty przyznawane za podane kryterium CENA będą liczone według następującego wzoru:
Wzór
Cena brutto:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 90
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniŜsza cena brutto spośród wszystkich ofert

Kryterium nr 2 – TERMIN GWARANCJI:
Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji
podanej poniŜej:
TG oferty badanej
TG = ------------------------------------------------------------------------ x 100 x 10%
TG max – maksymalny TG spośród wszystkich ofert
UWAGA:
1. Termin gwarancji naleŜy podać w latach w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do
SIWZ.
2. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia wynosi 2 lata. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niŜ
wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
3. MAKSYMALNY okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia uwzględniony do
oceny ofert wynosi 10 lat. JeŜeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuŜszy niŜ 10 lat
do oceny ofert zostanie przyjęty okres 10 lat.
15.2. Punkty wyliczone w kaŜdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób
Zamawiający uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający wybierze ofertę o najwyŜszej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiony
zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
K=C+G
15.3. Maksymalna liczba punktów, moŜliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą
wszystkich kryteriów wynosi 100.
15.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
K obliczonych wg wzorów opisanych w pkt 15.1.Oceny dokonywać będą członkowie komisji
przetargowej.
15.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złoŜonej przez niego oferty.
15.6. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
15.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art.89 ust. 1
Ustawy PZP.
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16. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
16.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.3. Termin związania ofertą moŜe zostać przedłuŜony z zachowaniem zasad określonych w art.
85 ust. 2 Ustawy PZP.
17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawca
przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
18. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
18.1. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub
pocztą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
18.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury
postępowania są:
mgr Magdalena Kozak - Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
mgr Dorota Czajka - Referent d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
Kontakt moŜliwy w godzinach od 8:30 do 14:00
19. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
19.1. Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy PZP kaŜdy Wykonawca moŜe zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
19.2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19.1. SIWZ, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
19.3. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
19.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieszcza na stronie internetowej.
UWAGA: Wykonawcy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia drogą
elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o
których mowa powyŜej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w
sposób, o którym mowa w pkt 18. SIWZ.
19.5. Pytania dotyczące SIWZ moŜna kierować na nr faksu: (032) 47-84-549, (032) 47-84-506 lub
drogą elektroniczną na adres: zp@wss2.pl, szpital@wss2.pl z określeniem postępowania,
którego dotyczą.
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20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
20.1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości 5 800,00 zł.
20.2. Wadium moŜe być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych 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.
20.3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu (płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta:
91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem: Wadium na Przebudowe budynku Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i
zimnej wody (BZP/38/382-23/16)
20.4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienięŜnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,\
2) innej niŜ pieniądz, oryginał dokumentu został złoŜony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.
20.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
20.6. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach wskazanych w pkt 20.3 2) 3) 4)
5) wyŜej winny w szczególności zawierać bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub
gwaranta do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego związanych z prawem do zatrzymania
wadium w sytuacjach wskazanych w zapisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
20.7. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
20.8. Okres waŜności wadium nie moŜe być krótszy niŜ okres związania ofertą. Pierwszym
dniem waŜności zobowiązania jest dzień składania ofert.
20.9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
20.10. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie
wykluczony z postępowania/ jego oferta zostanie odrzucona/.
20.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami:
1) jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 PZP, nie
złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 PZP, lub
pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego
stronie,
2) jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie wykonawcy.
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
20.12. Zamawiający będzie Ŝądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy PZP, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
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21. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
21.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji, tj. w Rozdziale 9 oraz:
1) Wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią
specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem
stanowiącym - Załącznik nr 2 do SIWZ;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika
zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy, jeŜeli
wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeŜeli istnieje ustawowy
obowiązek ustanowienia pełnomocnika;
3) dowód wniesienia wadium w wysokości 5 800,00 zł.
UWAGA: pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione
w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
21.2. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod
rygorem niewaŜności.
21.3. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
21.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych
w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak równieŜ innych
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”
naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
21.5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.
21.6. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ.
21.7. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemoŜliwiający wysunięcie się
którejkolwiek kartki.
21.8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
21.9. Oferta
wraz
z
załącznikami
musi
być
podpisana
przez
osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
21.10.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby
podpisującą/podpisujące ofertę.
21.11.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:
„Oferta: Przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w JastrzębiuZdroju przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody
NIE OTWIERAĆ przed 09.08.2016 r. godz. 1030, znak sprawy: BZP/38/382-23/16
21.12. Koperta, w której znajduje się oferta, musi być zabezpieczona w sposób uniemoŜliwiający
przypadkowe jej otwarcie.
21.13. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
21.14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 23.10. SIWZ oraz dodatkowo
oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
22. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
22.1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSzS Nr 2, w pokoju nr
A1, na I piętrze, do dnia 09.08.2016 r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku
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22.2.
22.3.
22.4.
22.5.

22.6.
22.7.
22.8.

w godz. od 725 do 1430).
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2016 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w pokoju nr A21 (sala konferencyjna), na 1 piętrze.
Otwarcie ofert jest jawne.
Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych
naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzeń.
W przypadku złoŜenia oferty zamiennej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie
będą otwierane.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu kaŜdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86
ust. 4 Ustawy PZP.
Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaŜe informacje, o
których mowa w pkt 24.6. i 24.7 SIWZ.

23. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
23.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym, w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyŜej kryterium oceny ofert.
23.2. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.
93 Ustawy PZP.
23.3. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złoŜyli oferty - w przypadku
uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
23.4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom
w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy PZP, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
23.5. Ogłoszenie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej.
23.6. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, tzn. pomimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy nie
podpisze umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający uznaje to za uchylenie się od
zawarcia umowy, co upowaŜni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3
Ustawy PZP.
24. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
24.1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłoŜyć
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Zamawiającemu:
1)

Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część
zamówienia.
2) Projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą.
3) Kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych w Załączniku
nr 10 do SIWZ.
4) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia wspólnie, Zamawiający zaŜąda przed zawarciem umowy o udzielenie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np.
umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
24.2. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niŜ w terminie 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostanie
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeŜeli zostanie
przesłane w inny sposób. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie
została złoŜona tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono
Ŝadnego Wykonawcy.
24.3. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do
Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze
podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres
Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na
adres Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania przedmiotowej
umowy w siedzibie Zamawiającego.
25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
25.1. Zabezpieczenie w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w umowie, wykonawca, którego
oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w
jednej lub kilku z niŜej wymienionych form:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
25.2. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
25.3.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w formie pienięŜnej zostanie
wniesione na konto bankowe Zamawiającego, tj.: Getin Nobile Bank S.A., nr konta: 91 1560
0013 2341 8722 7000 0002
25.4.
25.5.

Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
Zamawiający ustala podział zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na dwie
części:
1) 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia,
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2) 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi
za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji:
a) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza wykonawca wpłaci na podane konto
Zamawiającego.
b) w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zamawiający dokona zwrotu
zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającym z rachunku bankowego na którym było
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
25.6. Treść zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy wniesionego w formie, o której mowa
w pkt. 27.1. ppkt 2), 3), 4) i 5) powinna uzyskać aprobatę Zamawiającego co do zgodności
z umową.
25.7. Zamawiający zastrzega sobie, iŜ w treści gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych mają
znaleźć się następujące klauzule:
1) Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na kaŜde wezwanie
beneficjenta zapłacić naleŜności wynikające z umowy objętej gwarancją albo powstałe na
skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania tej umowy jeśli zapłacenie tych
naleŜności stanie się wymagalne.
2) Gwarant dokona zapłaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania tego wezwania wraz z:
a) pisemnym oświadczeniem, iŜ zobowiązany nie wywiązał się z umowy objętej
gwarancją,
b) potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem zobowiązanego do zapłaty
naleŜności z tytułu umowy objętej gwarancją wraz z dowodem nadania.
3) Wezwanie do zapłaty beneficjent przekaŜe za pośrednictwem banku prowadzącego jego
rachunek, który potwierdzi, Ŝe podpisy złoŜone na Ŝądaniu zapłaty naleŜą do osób
uprawnionych do reprezentacji oraz zawierać będzie oznaczenie rachunku bankowego, na
który nastąpić ma wpłata gwarancji.
4) Spory z umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę
beneficjenta.
Uwaga: Nie dopuszczalne są inne zastrzeŜenia ograniczające odpowiedzialność gwaranta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia gwarancji naruszających powyŜsze postanowienia.
25.8.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy PZP, licząc od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
26. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
26.1.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie.
26.2.
Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
26.3.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
26.4.
Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku:
a) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaŜe spełnienie
warunków w zakresie nie mniejszym niŜ wskazany na etapie postępowania
dotychczasowy podwykonawca,
b) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złoŜonej oferty lub, których
konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca
powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
c) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do
zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji
istotnych warunków zamówienia).
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26.5.

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie w
przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyraŜoną na piśmie w formie aneksu do
umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany.

27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
27.1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
którzy ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 do 198
Ustawy PZP.
27.2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności
określonych w art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Ustawy PZP.
27.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej oraz w terminach określonych
w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 Ustawy PZP.
27.4. Podmioty, o których mowa w pkt 29.1. SIWZ, przed wniesieniem odwołania zobowiązane
są do wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zaleŜy od przedmiotu i
wartości zamówienia.
28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
28.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie
terminu ich składania w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
28.2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie według poniŜszych zasad:
1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku;
2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;
3) Zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności, którego udostępnione zostaną
dokumenty;
4) Zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie (cena: 0,97 zł/stronę);
5) udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz
w czasie godzin jego urzędowania.
28.3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
28.4. Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy przekaŜe
odpłatnie SIWZ (koszt druku: 39 x 0,97 = 37,83 zł netto + 23%VAT).

Komisja przetargowa:
Przewodniczący:

Monika Kokot ……………………………………………………

Sekretarz:

Dorota Czajka ……………………………………………………
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Członkowie:

Tomasz WaŜny ……………………………………………………

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu ………….2016 r.

Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia ……...2016 r.

29. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Lp.

Nazwa załącznika

1.

Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ

2.

Formularz ofertowy- Załącznik nr 2 do SIWZ

3.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do
SIWZ

4.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ

5.

Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - Załącznik nr 5 do SIWZ

6.

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznika nr 6 do SIWZ

7.

Wykaz wykonanych robot budowlanych – Załącznik nr 7 do SIWZ

8.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z oświadczeniem w
sprawie posiadania uprawnień – Załącznik nr 8 do SIWZ

9.

Wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ

10.

Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – według załącznika nr 10 do
SIWZ

11.

Projekt Wykonawczy – Załącznik nr 11

12.

Przedmiar robót – do celów poglądowych - wg Załącznika na 12 do SIWZ 1

Uwaga: Przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót. Przedmiar nie stanowi podstawy do
późniejszego rozliczenia umowy – wynagrodzenie ryczałtowe.
1
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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowy budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w JastrzębiuZdroju przy ul. Krasickiego 21” - wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w obiekcie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21.
1. Przedmiot i zakres opracowania
- przedmiotem opracowania jest wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z
cyrkulacją oraz instalacji PpoŜ z podłączeniem do istniejących skrzynek hydrantowych w
budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Krasickiego 21 oraz
naprawa pokrycia dachowego pomieszczeń nad instalacją wodną (c.a. 800m²).
Roboty zrealizowane zostaną na podstawie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę nr 648/14 z dnia 22.12.2014r.
2. Stan istniejący
- Istniejący obiekt szpitalny składa się z trzech połączonych z sobą budynków, które połączone
są z sobą łącznikiem:
- Budynek łóŜkowy nr 1 – budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony. Dach dwuspadowy
z odwodnieniem do wewnątrz. Budynek połączony przewiązką z zespołem budynków. Na
parterze znajduje się Pogotowie Ratunkowe oraz administracja oddziału PielęgnacyjnoOpiekuńczego, na
1 piętrze pomieszczenia Oddział Opiekuńczo Leczniczy, II piętro Zagospodarowane na
pomieszczenia administracji i Oddziału Opiekuńczo Leczniczego.
- Budynek łóŜkowy nr 2 – budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony. Piwnice
zagospodarowane na pomieszczenia sale rehabilitacyjne oddział Pielęgnacyjno Opiekuńczy,
parter Oddział Pielęgnacyjno Opiekuńczy,
1 piętro Oddział pediatrii, 2 piętro Oddział Pielęgnacyjno Opiekuńczy.
- łącznik budynku nr 1 i 2 – czterokondygnacyjny budynek, rozgałęzienia sieci instalacji
wodnych
- łącznik jednokondygnacyjny łączący w/w budynki z byłą pralnią
- Budynek kuchni/Pralni rozpoczęcie prac instalacyjnych.
3. Instalacja wodociągowa
- Instalacja wody zimnej – zasilanie wody zimnej z hydroforowi z budynku kuchni/pralni.
Rurociąg rozdzielczy wody zimnej wraz z podłączeniem do pionów jako instalację z rur PP z
wkładką aluminiową. Połączenia jako zgrzewane. Przewody rozdzielcze naleŜy prowadzić w
stropie podwieszanym piwnic. Podejścia do pionów prowadzone pod stropem przez
pomieszczenia nie techniczne obudować płytą gipsowo-kartonową. Rurociągi prowadzone
w ściankach do przyborów montować w rurach osłonowych peszla. Miejsca z zaworami
muszą mieć umoŜliwiony do nich dostęp (montaŜ dzwiczek rewizyjnych). Odległości między
podporami zaleŜności od średnicy 22mm- 200cm; 28mm- 225cm, 35mm- 275cm, 42mm- 300cm,
54mm- 350cm, 76,1mm- 425cm.

Rury prowadzone razem pionami wody ciepłej i cyrkulacyjnej na zewnątrz ścian obudować
płytami gipsowo-kartonowymi i zaizolować zimnochronnie otuliną z pianki poliuretanowej o
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gr. 6cm.
Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą specjalnych uchwytów do rur. W
miejscach przejścia przez ściany naleŜy załoŜyć tuleje, co najmniej 2cm dłuŜsze niŜ grubość
ściany.
-Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej
Początek instalacji ciepłej wody i cyrkulacji przyjęto od podgrzewacza c.w.u. zabudowanego w
wymiennikowi. Ciepła woda dla potrzeb zespołu budynków szpitala przygotowana będzie w
wymiennikowi w budynku kuchni/pralni. Instalację zaprojektowano z uniwersalnych rur
wielowarstwowych PP z wkładką aluminiową łączonych przy pomocy kształtek
zgrzewalnych. Projektowane przewody rozprowadzające poziome naleŜy prowadzić pod
stropem piwnic w stropie podwieszonym
i zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ lub równowaŜnej
pod względem właściwości o grubości 16-25mm – grubość izolacji 20mm; średnica przewodu
32-40 – grubość izolacji 30mm.
Połączenia z armaturą wykonać za pomocą systemowych kształtek zaciskowych. Ciepła woda
przygotowywana będzie w zasobniku ciepłej wody zlokalizowanym w wymiennikowi.
Podgrzewana będzie
do temperatury 60st C oraz okresowo w celu dezynfekcji do 70st C. Ciepła woda
doprowadzana będzie do węzłów sanitarnych i pomieszczeń sanitarnych. Poziomy wody
ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzonej pod stropem piwnicy zaizolować otuliną z pianki
poliuretanowej. Rurociągi zaizolować termicznie otuliną typu Thermaflex lub równowaŜne o
grubości zgodnej
z rozporządzeniem Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody naleŜy mocować do konstrukcji
budynku za pomocą specjalnych uchwytów do rur. W miejscach przejścia przez ściany i stropy
naleŜy załoŜyć tuleje, co najmniej o 2cm dłuŜsze niŜ grubość ściany. Przestrzeń pomiędzy rurą,
a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym zapewniającym swobodny przesuw
przewodu. Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie oddzielenia
poŜarowego będą wykonane w klasie odporności ogniowej danej przegrody. NaleŜy
zabezpieczyć osłonami ogniochronnymi.
Instalacja ppoŜ wykonać z rur stalowych ocynkowanych zakończonych zaworami na poziomie
przyziemia oraz włączyć do istniejących skrzynek hydrantowych.
Zabezpieczenie sieci przed wtórnym skaŜeniem, na wyjściu wodociągu
z hydroforu zaprojektowano zawór odcinający kulowy, filtr siatkowy, zawór antyskaŜeniowy
typu BA np. firmy Danfoss, na końcu zestawu zawór odcinający kulowy. Za zestawem jest
wykonany rozdział na instalację ppoŜ. Na instalację do celów bytowo- gospodarczych. Dla
zabezpieczenia przed skaŜeniem wewnętrznym między tymi instalacjami zaprojektowano
dodatkowo zawór antyskaŜeniowy typu EA na instalacji wody ppoŜ. Zawory naleŜy
montować zgodnie z zaleceniami producenta. Na odejściu wodociągu dla potrzeb wody pitnej
za zaworem antyskaŜeniowym ze względu
na przyjętą technologię z tworzyw sztucznych naleŜy zamontować zawór elektromagnetyczny
EV220B odcinający przepływ w instalacji wody pitnej w razie poŜaru. Sterowanie zaworem
elektromagnetycznym odcinającym instalację wody pitnej sygnałem z centrali sygnalizacji
poŜaru po włączeniu układu w system ppoŜ.
W kondygnacji przyziemia odejścia poziomów wyposaŜyć w zawory umoŜliwiające odcięcie
poszczególnych pionów.
Miejsca skuć i odspojeń płytek uzupełnić płytkami o podobnych parametrach do istniejących.
Elementy białego montaŜu przed montaŜem ustalić z Inwestorem wskazane umywalki w
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zaleŜności od pomieszczeń 50-60cm z nowymi syfonami i mechanizmem spłukującym
(podnoszenie korka za pomocą nacisku prowadnika z tyłu baterii), baterie chromowane stojące
zamontowane
w umywalkach, zawory odcinające dopływ wody.
Misy ustępowe białe z pokrywami kompletne z automatami spłukującymi typu kompakt wraz
z zaworem odcinającymi wodę.
Baterie prysznicowe wraz z węŜami elastycznymi i słuchawkami.
Wszystkie baterie i słuchawki będą systemowo wyposaŜone w perlatory.
Inwestor oczekuje zastosowania wyposaŜenia jednego producenta np. Koło lub równowaŜne
pod względem jakości i trwałości.
Wszelkie prace naleŜy wykonać z materiałów mających dopuszczenia do uŜytku w budynkach
słuŜby zdrowia a wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi
normami.
Całość instalacji poddać próbie na ciśnienie 0,9MPa oraz wykonać badanie wody po
zakończeniu prac. Pozytywny protokół z badania przekazać Inwestorowi.
Piony wodociągowe wykonać w lokalizacji istniejących i wskazanych przez Inwestora.
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Załącznik nr 2
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY: ………………......................…………………………..…………………..….....
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ………......................……………………………..…....….
ADRES: …………………………………..………………………………………..…………………........…...
POWIAT: …………………...............……… WOJEWÓDZTWO: ……………........................……….…..
TEL.: ………………….........…… FAX: ………..........……………… E-MAIL: ……….............………….
NIP: ……………………………........…………. REGON: ……………………...............…………......……
BANK/ NR KONTA: ……………….................…………………..……………………………...………..
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: ……….................................……………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody (BZP/38/382-23/16) oferuję
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, za cenę ryczałtową:
Rodzaj zadania

Wartość netto

VAT %

Wartość brutto

1. Wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej
wraz z cyrkulacją w budynkach
2. Naprawa pokrycia dachowego pomieszczeń nad
instalacją wodną,
RAZEM
Wartość za wykonanie Zadania 1 - nowej instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją w
budynkach wynosi ……...................……… złotych (słownie: ……………………………….……..........
złotych) w tym wartość netto …….........…………. (słownie: ……………………………………….…….
złotych
Wartość za wykonanie Zadania 2- naprawa pokrycia dachowego pomieszczeń nad instalacją
wodną, wynosi ……...................…… złotych (słownie: ……………………………………….……..........
złotych) w tym wartość netto …….........………………. (słownie: ………………………………….…….
złotych).
Całkowita łączna wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi …….....................……
złotych (słownie: ……………………….…….......... złotych) w tym wartość netto …….........….
(słownie: …………………………….……. złotych).
PowyŜsza cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia
przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

określony

w

warunkach

Termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2016 roku.
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Jednocześnie oświadczamy, Ŝe:
1.

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy ………… letniej gwarancji jakości i
rękojmi za wady (minimum 2 lata maksimum 10 lat).*

*Uwaga!!!!! NaleŜy wpisać, jaki okres gwarancyjny w latach Wykonawca oferuje spośród
dopuszczonych przez Zamawiającego opcji, tj.: od 2 lat do 10 lat.
2.
3.

4.

5.
6.

Lp
.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
Zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową w tym: Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Oświadczamy, Ŝe wszystkie złoŜone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

7.

Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w
określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysokości, tj. 10 % wartości
zamówienia brutto.

8.

Wnosimy wadium w kwocie ………..…… zł /słownie: ……………………………………. /
w dniu ………………. w formie ………..…………...................……………….…………………

9.

Następujące części zamówienia powierzymy PODWYKONAWCOM (wypełnić tylko jeŜeli
dotyczy)
Nazwa części zamówienia

1.
2.
10. Niniejszym

Lp
.

przedstawiamy wykaz Podwykonawców (firm) na zasoby których
powołujemy się na zasadach w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp (wypełnić tylko jeŜeli dotyczy)
Nazwa i adres Podwykonawców

1.
2.
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………..……………………………….
ADRES: ……………………………………………………………………….……………………………...
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Przebudowe budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody (BZP/38/382-23/16)
Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oświadczamy, Ŝe:
- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia ;
- spełniamy warunki dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
NAZWA WYKONAWCY: ........................................................................................................................
ADRES: ........................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na
Przebudowe budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody (BZP/38/382-23/16) w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum* oświadczam, Ŝe na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164), nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z powodu niŜej
przedstawionych przesłanek:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) (uchylony);
1a) (uchylony;
2)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)
spółki partnerskie, których partner a lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
7)
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
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8)

9)
10)

11)

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo
akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”.

Miejscowość, ...................................., dnia …................. 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE OSOB FIZYCZNYCH

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………..………………………….
ADRES: …………………..……………………………..……………………………………………………...

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na
Przebudowe budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody (BZP/38/382-23/16)
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- nie otwarto wobec mnie likwidacji;
- nie ogłoszono upadłości*;
- ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakŜe po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ
zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego*.

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na
Przebudowe budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody (BZP/38/382-23/16)
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:……………....................………………
oświadczam, Ŝe:
- nie naleŜymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późn. zm.),
- naleŜymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późn. zm.) i w związku z powyŜszym, poniŜej
przedkładam listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. W załączeniu składam
listę (wykaz) podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej.
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
(zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ w pkt. 7.1. pakt. 2.)
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody
(BZP/38/382-23/16)

Nazwa zamówienia / zakres
Nazwa
składający się na przedmiot
Wykonawcy
(podmiotu),
zrealizowanego zamówienia
(NaleŜy podać informacje na podstawie
wykazująceg
których, Zamawiający będzie mógł
o posiadanie
doświadczen jednoznacznie stwierdzić spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w
ia
postępowaniu)
A

B

Data wykonania
zamówienia
ROZPOCZĘCIA I
ZAKOŃCZENIA
(zgodnie z zawartą umową)

Podmiot, na
rzecz
którego
usługi
zostały
wykonane

C

D

UWAGA: Do niniejszego wykazu naleŜy załączyć dowody (poświadczenia lub inne dokumenty, jeŜeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) określające, czy zadania te
zostały wykonane naleŜycie.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia
innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy (podmiot ten został wskazany
w pierwszej kolumnie powyŜszej tabeli) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie
dysponować zasobami niezbędnymi do 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 wraz z informacją czy
wskazany podmiot będzie brać bezpośredni udział w realizacji zamówienia.

Miejscowość …..........................., dnia.................2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 8

(Pieczęć Wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
z oświadczeniem w sprawie posiadania uprawnień
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji w pkt. 7.1. ppkt. 3)
Przebudowe budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody
(BZP/38/382-19/16)
Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
nr/ Wykształcenie
niezbędne do
wykonania zamówienia
*

Przewidywana
funkcja / zakres
czynności w
realizacji
zamówienia

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami

A

B

C

D

* naleŜy wpisać pełną nazwę posiadanych uprawnień wraz z podaniem nr i daty ich wydania

W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego
podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy (podmiot ten został wskazany w
pierwszej kolumnie powyŜszej tabeli) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie
dysponować zasobami niezbędnymi do 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 wraz z informacją czy
wskazany podmiot będzie brać bezpośredni udział w realizacji zamówienia.
Jednocześnie oświadczam, Ŝe w/w osoby posiadają uprawnienia wskazane w tabeli.

Miejscowość …..........................., dnia.................2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 9
UMOWA NR …......... /2016 – WZÓR
Zawarta w dniu …........... 2016 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000048508 nr NIP 6331045778,
reprezentowanym przez:
GraŜyna Kuczera – Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
……………………………………………wpisaną do Rejestru ………………………………………
powadzonego przez …………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ………………
i która posługuje się numerem NIP ………………………. oraz numerem REGON ………..,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
Umowa zostaje zawarta zgodnie z przepisami art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr BZP/38/382-23/16 na Przebudowe
budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.
Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody, ogłoszonego w BZP na stronach
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr ………………..… z dnia ………….2016 r.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na Przebudowie
budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.
Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody.
2. Zakres zamówienia: wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją w
budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Krasickiego 21 oraz
naprawa pokrycia dachowego pomieszczeń nad instalacją wodną (c.a. 800m²). Szczegółowy
opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w:
a) Opis przedmiotu zamówienia – wg Załącznika nr 1 do umowy
b) Projekt wykonawczy – wg Załącznika nr 5 do umowy
c) Przedmiar robót – do celów poglądowych wg Załącznika nr 6 do umowy
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z naleŜytą starannością oraz
zgodnie z:
a) Warunkami i opisem zawartym w niniejszej umowie,
b) Warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
d) Obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymogami niezbędnymi do naleŜytego
wykonania umowy.
§3
1. Realizacja umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy z osobami
wyznaczonymi i zatrudnionymi u Zamawiającego i innymi osobami przez nich wskazanymi.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją przedmiotu umowy,
warunkami technicznymi i trudnościami mogącymi wyniknąć przy wykonywaniu umowy.
Wykonawca oświadcza, Ŝe:
− szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, w tym z zapisami SIWZ,
umowy, dokumentacji projektowej i innymi załącznikami, które są kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu mają słuŜyć,
− uwzględnił je w swojej ostatecznej ofercie,
− dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi
umoŜliwiającymi naleŜyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia swobodnego wstępu na teren obiektu osobom
upowaŜnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego, do których naleŜy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane
oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
Wykonawca wykona na własny koszt i w swoim imieniu wszystkie tymczasowe przyłącza
poboru wody niezbędne do prowadzenia robót, o ile okaŜą się niezbędne.
Wykonawca zobowiązuje się do opłacenia w terminie refakturowanych mediów.

§4
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2016 roku.
§5
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w łącznej w wysokości: brutto:
..........PLN (słownie:
……), w tym: kwota netto wynosi: ……PLN (słownie: …….),
obowiązujący VAT wynosi ……....…PLN, tj. ……..…%
2. Ryczałt będzie wypłacony w dwóch Zadaniach:
- Zadanie 1 - wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją w budynkach,
w wysokości: brutto: ..........PLN (słownie: …), w tym: kwota netto wynosi:..…PLN (słownie:
……….), obowiązujący VAT wynosi ……....…PLN, tj. ….…%
- Zadanie 2 - naprawa pokrycia dachowego pomieszczeń nad instalacją wodną, w wysokości:
brutto: ...........PLN (słownie: ………), w tym: kwota netto wynosi: ………PLN (słownie:
……….), obowiązujący VAT wynosi …….......…PLN, tj. ....…%
3. Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie
Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji, w
tym m.in.: koszty udzielonej gwarancji, koszty ochrony placu budowy, utylizacja odpadów,
wykonania badań, sporządzenia ekspertyz, wykonania pomiarów, uzyskania stosownych
pozwoleń i decyzji, projektu organizacji placu budowy wraz z organizacją, utrzymaniem i
późniejszą likwidacją zaplecza budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych,
porządkowych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót lub montaŜów, dodatkowych
badań na Ŝądanie inspektora nadzoru, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji powykonawczej, wykonywaniem kopii dokumentów, a takŜe pełnienie nadzoru
autorskiego. Kwota wynagrodzenia powinna obejmować równieŜ skalkulowane ryzyko
związane z ostatecznym zakresem robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
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4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po jego wykonaniu i protokolarnym odebraniu przez
Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 60 dni od
daty dostarczenia faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony Protokół bezusterkowego
odbioru końcowego zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala.
6. Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i
związane z nimi naleŜności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyraŜonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności. Wykonawca gwarantuje, iŜ nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub teŜ faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie
zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w
szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iŜ celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie moŜe udzielić
upowaŜnienia, w tym upowaŜnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej
pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu
m.in. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iŜ zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niŜ bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, moŜe nastąpić wyłącznie za poprzedzającą
to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyraŜoną w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej § 5 pkt. 6 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.
9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej § 5 pkt. 7 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.
§6
1. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru
wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących
przedmiot umowy Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu:
a) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, protokoły ze szkoleń,
b) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów,
c) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty,
d) inne niezbędne do dokonania odbioru dokumenty.
3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego
4. Zrealizowanie przedmiotu umowy Strony potwierdzą bezusterkowym protokołem
przekazania- odbioru.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.
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6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej do 2 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru oraz zakończy go najpóźniej
do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.
7. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad nadających się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy termin na
usuniecie wad i moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad. Termin na
przystąpienie do usunięcia wad nie będzie dłuŜszy niŜ 2 dni robocze od dnia ujawnienia
wad,
2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia- Zamawiający moŜe:
a) jeŜeli wady nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem- obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do stwierdzonych
wad bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem- odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód wynikłej z
opóźnienia.
8. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w tej dacie ewentualnych wad i usterek.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek
oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności jako
wadliwych.
10. Zamawiający wyznacza takŜe ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy
przed upływem terminu gwarancji.
11. JeŜeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego, Zamawiający
dokona odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wynikach
odbioru.
12. Po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym Protokołem
bezusterkowego odbioru końcowego oraz po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad przy
odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy.
§7
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, jak równieŜ odpowiedzialność za szkody
wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przy wykonywaniu umowy.
§8
UpowaŜnionymi przedstawicielami stron do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy i do
kontaktów z druga strona umowy są:
a) po stronie Zamawiającego: Eugeniusz Klapuch – Z - ca Dyrektora ds. Techniczno –
Eksploatacyjnych,
b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………… .
§9
1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i
ustalonych zwyczajów.
2. Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych
przeszkodach w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemoŜliwiających dotrzymanie któregokolwiek
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z terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
zawiadomić o tym Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma waŜność ubezpieczenia
przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niŜ w ostatnim dniu waŜności ubezpieczenia
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłuŜonym terminie waŜności.
2. Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie, jako nienaleŜyte wykonanie umowy,
uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. JeŜeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub
zakończeniem przedmiotu umowy albo jeŜeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób
wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do naleŜytego wykonywania umowy i wyznaczeniu ku temu
odpowiedniego terminu.
3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemoŜliwiającym
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności,
niezaleŜnie dla kaŜdego z Zadań:
a) sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według
daty odstąpienia od umowy,
b) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony odpowiedzialnej za
odstąpienie od umowy,
5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4 niniejszego paragrafu,
Zamawiający moŜe zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami
obciąŜyć Wykonawcę.
6. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt
opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.
7. W przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonawstwem Robót o okres
przekraczający 15 dni kalendarzowych w porównaniu z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, do podzlecenia części robót innemu wykonawcy oraz obciąŜenia Wykonawcy
ewentualną udokumentowaną róŜnicą pomiędzy ceną podzlecenia takiej części robót innemu
wykonawcy, a ceną jaką zapłaciłby on Wykonawcy za jej wykonanie w oparciu o
postanowienia niniejszej Umowy.
§ 12
1. Strony postanawiają, Ŝe do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą
niezbędna jest zgoda Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów
umów z podwykonawcami wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot,
uwzględniając, iŜ cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z
warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności
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wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy nie powinien być dłuŜszy niŜ 30 dni od daty
doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej
trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.
3. Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich
otrzymania ma prawo złoŜyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeŜenie, których treść jest wiąŜąca
dla Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu projektu umowy
z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub
zastrzeŜeń. Nie złoŜenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeŜeń lub
sprzeciwu skutkuje złoŜeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia
zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, Ŝe roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego
przez niego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru
robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.
6. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana
jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3,
zobowiązany jest Wykonawca.
7. Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na
piśmie poprzez złoŜenie oświadczenia przez Zamawiającego.
8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o
uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności
oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do
Zamawiającego.
9. W przypadku braku zapłaty naleŜnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono
uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych
w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umoŜliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 9.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający moŜe:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się naleŜy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność
takiej zapłaty.
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13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę
wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych
przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego
podwykonawców.
15. Wykonawca oświadcza, Ŝe za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych
umów):
a. .……………………………..……………,
na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wykona odpowiednio następujący zakres:
b. .……………………………..……………,
16. Pomocą podwykonawców innych niŜ w ust. 15 (na podstawie zaakceptowanych umów)
Wykonawca wykona następujący zakres: …………………………………………………….
17. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez
Wykonawcę robót, nie moŜe przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy naleŜnego za te
roboty powierzone podwykonawcom.
18. Obowiązkiem jest przedkładanie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie do 5
dni od dnia zawarcia.
19. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu
budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne
z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.
20. PrzedłoŜenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłoŜenia aktualnego
harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy
podwykonawcy nie został wyceniony wyŜej niŜ w niniejszej umowie.
1.
2.
3.

4.

§ 13
Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, który
wynosi ……………… [zgodnie z okresem wskazanym w ofercie].
Okresy gwarancyjne liczone od daty protokołu bezusterkowego odbioru końcowego –
przekazania przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca będzie dokonywał przeglądów technicznych z
częstotliwością zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Rozruchową potwierdzonych wpisem
do paszportu technicznego lub podaną w gwarancji producenta urządzeń.
W przypadku stwierdzenia awarii w okresie gwarancji/rękojmi, Zamawiający zgłosi ten fakt
Wykonawcy w formie pisemnej (e-mail, pismo, fax), a Wykonawca stawi się na kaŜde takie
wezwanie w terminie 24 h w dni robocze i usunie awarię w terminie 7 dni roboczych od
momentu zgłoszenia. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca poda dane
(adres, e-mail, telefon) na które Zamawiający będzie zgłaszał wszystkie awarie.

5. W przypadku uchylania się od obowiązku określonego w ust.4 Zamawiający zleci usunięcie
awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy stronie trzeciej, bez konieczności uzyskania zgody
Wykonawcy.
6. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez
Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie
wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem
zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego oraz
dostarczone wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi
urządzeń, maszyn i zastosowanych materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami i
dokumentami.
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7. W przypadku złoŜenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie
gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując
jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych
zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.
8. Koszty materiałów eksploatacyjnych wymaganych do przeglądów technicznych w okresie
gwarancji ponosi Wykonawca.
1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.
1.
2.

§ 14
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w § 4 ust.1 – w wysokości 1 % całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za kaŜdy dzień zwłoki
licząc od dnia następnego po upłynięciu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu
umowy, określonego w § 4 niniejszej umowy,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1.
Wykonawca zapłaci karę umowną w sprawie dotyczącej podwykonawców:
a) w wysokości 10.000,00 zł brutto kaŜdorazowo w razie nieuregulowania w terminie
wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy;
b) w wysokości 10.000,00 zł brutto kaŜdorazowo w razie nieprzedłoŜenia do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo nie przedłoŜenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;
c) w wysokości 10.000,00 zł brutto kaŜdorazowo w razie braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§ 15
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeŜeniem postanowień § 15 ust. 2.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaŜe spełnienie
warunków w zakresie nie mniejszym niŜ wskazany na etapie postępowania
dotychczasowy podwykonawca,
b) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złoŜonej oferty lub, których
konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca
powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
c) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania
osoby legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia).
Warunkiem dokonania w/w zmian jest złoŜenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z
opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§ 16
Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto tj. …........... zł (słownie: …............) w formie pienięŜnej.
Strony postanawiają, Ŝe 30% ( …................zł/ słownie: …........................... wniesionego
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z
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tytułu udzielonej rękojmi, zaś 70% (…........... zł/ słownie: …......................) wniesionego
zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 zostanie
zwrócone lub zwolnione w następujących terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia Protokołu
bezusterkowego odbioru końcowego , o którym mowa w § 6 ust. 11
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej
gwarancji (po upływie ostatecznego z terminów rękojmi), na podstawie protokołu z
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek. W przypadku wystąpienia usterek
podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.
4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego
na wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym Szpital i zwrócona
zgodnie z ustaleniami w § 16 ust. 3 wraz z naleŜnymi odsetkami po potrąceniu kosztów
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, iŜ w przypadku, jeŜeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków
naleŜytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając
na ten cel wniesione zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel takŜe
odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej juŜ części umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
Załączniki do umowy:
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy
Polisa OC – Załącznik nr 2 do umowy
Wykaz osób – Załącznik nr 3 do umowy
Projekt wykonawczy – Załącznik nr 4 do umowy
Przedmiar robót – do celów poglądowych – wg Załącznika nr 5 do umowy1
Uwaga: Przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego
rozliczenia umowy – wynagrodzenie ryczałtowe.
1
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Załaczmnik nr 10
(Pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na:
Przebudowe budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Krasickiego 21 – wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody BZP/38/382-23/16
składam:
Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Będąc naleŜycie upowaŜnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie oraz
działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) oświadczamy, iŜ zobowiązujemy się do
oddania Wykonawcy tj.
.............................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:
............................................................................................................................................................................
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów będzie wykonane w następujący sposób:
……………………………………………………………..................................................................................
(opisać sposób udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia np. jako podwykonawca, doradca
itp.)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: Dostawa i wdroŜenie w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego
zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz
ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą
szkoleniową
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

……………………………………………………
Podpis i pieczątka osoby(osób) upowaŜnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
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