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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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
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 UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
zwanej dalej Ustawą PZP.
2.2.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca
rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka), którego obszar wyznaczają dokumenty opisane
w pkt 3.8. ppkt 1) i 2) SIWZ.
3.2.
Zamówienie obejmuje wykonanie terenów zielonych na powierzchni ok. 4 300 m2 - nasadzenie drzew,
krzewów oraz trawy, wykonanie nowych chodników, remont istniejącej drogi, wykonanie oświetlenia
terenu, placu zabaw, siłowni, ścieżki zdrowia wraz z dostawą i montażem wielofunkcyjnych urządzeń
rekreacyjnych. Budowa wiatrołapu oraz przebudowa zejścia do miejsca rekreacji.
3.3.
Drzwi (nr 1) istniejące wejściowe z holu windowego do wiatrołapu należy wyposażyć w klamkę.
3.4.
Drzwi (nr 2) dla osób niepełnosprawnych w wiatrołapie powinny być zamykane automatycznie
w godzinach 1800 do 700. W godzinach od 700 do 1800 powinny być otwarte. Przedziały godzin pracy drzwi
powinny być programowalne.
3.5.
Drzwi (nr 3) w wiatrołapie należy wyposażyć w:
- terminal od wewnątrz - zadania urządzenia: rejestracja wyjść RCP (rejestracja czasu pracy) oraz kontrola
zamka drzwi (otwieranie za pomocą aktualnych dyskietek systemu RCP Szpitala);
- czytnik od zewnątrz - zadania urządzenia: rejestracja wejść RCP oraz kontrola zamka drzwi (otwieranie
za pomocą aktualnych dyskietek systemu RCP Szpitala); czytnik powinien umożliwiać otwarcie drzwi za
pomocą kodu PIN; urządzenie powinno być przystosowane do pracy na zewnątrz budynku; drzwi
automatycznie zamknięte w godzinach 1800 do 700; w godzinach 700 do 1800 powinny być otwarte;
przedziały godzin pracy drzwi powinny być programowalne.
3.6.
W wiatrołapie należy zamontować kamerę do fotorejestracji wchodzących i wychodzących.
3.7.
Wszystkie urządzenia powinny komunikować się z siecią komputerową Szpitala. Podłączenie należy
wykonać za pomocą kabla UTP kat. 6, który należy doprowadzić poprzez pomieszczenia piwnicy do wnęki
elektrycznej znajdującej się na I piętrze części wysokiej budynku.
3.8.
Szczegółowy zakres zamówienia opisują:
1) Projekt Budowlano - Wykonawczy „Miejsce rekreacji na obszarze ok. 0,5 ha zlokalizowanym
w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy
Al. Jana Pawła II 7” Branża: zagospodarowanie terenu, architektoniczno - budowlana, sieci elektryczne oświetlenie terenu, droga wewnętrzna, parking, chodniki.
2) Projekt Budowlano - Wykonawczy „Budowa wiatrołapu oraz przebudowa zejścia do miejsca rekreacji dla
obiektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7”
Branża: zagospodarowanie terenu, architektoniczno - budowlana, konstrukcyjna, instalacji elektrycznych.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branżach architektoniczno budowlanej oraz konstrukcyjnej.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branży elektrycznej.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branży droga wewnętrzna,
parkingi i chodniki.
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. wiatrołapu oraz zejścia do miejsca rekreacji
w branżach architektoniczno - budowlanej oraz konstrukcyjnej.
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. wiatrołapu oraz zejścia do miejsca rekreacji
w branży elektrycznej.
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3.9.
3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

W przypadku zaoferowania urządzeń (rozwiązań) równoważnych do określonych w dokumentacji
projektowej Wykonawca do oferty dołączy karty techniczne z opisem parametrów tych urządzeń.
Wielofunkcyjne urządzenia rekreacyjne muszą spełniać normę bezpieczeństwa PN-EN 1176 i posiadać
certyfikat zgodności z normami wydany przez jednostkę akredytowaną do spraw certyfikacji (dołączyć do
oferty).
Ofertę należy przygotować zgodnie z minimalnymi wymogami dokumentacji projektowej. Urządzenia na
plac zabaw we wzmocnionej konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo lub we wzmocnionej
konstrukcji ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Urządzenia siłowni zewnętrznej stalowe,
ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo.
Nawierzchnie elastyczne pod urządzenia zabawowe powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny
(dołączyć do ofert).
W ofercie nie należy uwzględniać i wyceniać następujących urządzeń wymienionych w Zestawie urządzeń,
nawierzchni pod te urządzenia:
1) Zestaw zabawkowy LM 014,
2) Zestaw sprawnościowy RS 115,
3) Huśtawka ważka czteroosobowa K 104,
4) Karuzela „Bączek”,

5) Masażer Pleców P/SL 111,
6) Symulator 2 - Motyl SL 131,
7) Rower P/SL 139,
8) Trener mięśni nóg P/SL 126.

3.14.

Koszt w/w pozycji (dostawy, montażu) nie należy podawać w cenie oferty. W ofercie należy uwzględnić
i wycenić pozostałe urządzenia wymienione w Zestawieniu urządzeń.
3.15. Oprócz robót zasadniczych, określonych w dokumentacji w pkt 3.8. SIWZ, Wykonawca zabezpieczy
wykonanie na własny koszt następujących prac:
1) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych;
2) wykonanie innych nie wymienionych wyżej, a limitujących wykonanie inwestycji zgodnie z jego
przeznaczeniem.
3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.
3.23.

Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o projekty budowlano - wykonawcze, szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikację istotnych warunków
zamówienia. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter poglądowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową wymagane
właściwymi przepisami, wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednie środki techniczne potrzebne
do realizacji umowy.
Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy Zamawiający oraz Wykonawca ustalą po podpisaniu
umowy. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy
szczegółowy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,
- 45.21.21.40-9 - Obiekty rekreacyjne,
- 45.21.51.40-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie terminu
wykonania, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie,
o którym mowa w § 5 Wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie.
Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do
umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów
i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia i materiały będą posiadały parametry nie gorsze
niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane
techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek
udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do
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3.24.
3.25.
3.26.
3.27.

przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz
z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić
załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na
etapie oceny ofert.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

4. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami
sztuki budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.
4.2.
Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, spełniające wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz dokumentacji projektowej.
4.3.
Użyte materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż
w 2013 roku), oryginalne, wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych bez śladów
uszkodzeń, bez wad technicznych.
4.4.
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy na okres prowadzenia robót oraz ubezpieczenia się
od odpowiedzialności cywilnej obejmującej:
1) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej;
2) ubezpieczenie ludzi (ubezpieczenie cywilne na wypadek śmierci lub kalectwa) pracowników oraz osób
trzecich;
3) ubezpieczenie mienia, za szkody i zniszczenia w wyniku prowadzenia robót;
4) ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu, a suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż wartość ceny
ofertowej brutto.
4.5.

Wykonawca przyjmie na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez
podwykonawców;
2) informowanie Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych
niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;
3) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szpitala.

4.6.

Roboty wykonywane będą przy czynnym obiekcie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót
uciążliwych dla pacjentów w porze nocnej, tj. pomiędzy godzinami od 2200 wieczorem a 700 rano.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po podpisaniu umowy sporządzi
harmonogram rzeczowo - finansowy, uzgadniając go wcześniej z Zamawiającym.
Wykonawca będzie prowadził Dziennik Budowy zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane,
w którym zapisywane będą wszelkie ustalenia techniczne, zgłaszanie odbiorów, a w szczególności roboty
zanikające lub ulegające zakryciu.
Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wymaganych prawem atestów
i specyfikacji technicznych dla zastosowanych materiałów, najpóźniej w dniu odbioru.
Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robót
objętych zamówieniem.
Wykonawca poniesie koszty zużycia w/w mediów wykorzystanych do realizacji zamówienia ryczałtem lub
według wskazań liczników.
Wykonawca zainstaluje liczniki, o których mowa powyżej, na własny koszt.
Uzgodnienia dotyczące kolorystyki wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych będą wcześniej
akceptowane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiąże się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także zapewni
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt uporządkować teren prowadzonych
robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

5. OKRES GWARANCJI
4
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5.1.
5.2.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat, z zastrzeżeniem, że
wymagany okres gwarancji dla elementów konstrukcyjnych aluminiowych min. 10 lat.
Termin gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, parkingów, chodników, instalacji
elektrycznych;
- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.
Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy Zamawiający oraz Wykonawca ustalą po podpisaniu umowy.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy.
7. WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP;
2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy PZP.
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch miejsc rekreacji
z dostawą i montażem wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych, w tym co najmniej jedno zadanie na kwotę
minimum 500 000 zł brutto
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania (według Załącznika nr 4 do SIWZ);
do wykazu należy dołączyć dokumenty dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że te roboty zostały
wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować do nadzorowania i kierowania pracami:
a) co najmniej 1 osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, który
w ostatnich 5 latach pełnił funkcję kierownika budowy w co najmniej jednym zamówieniu obejmującym
swoim zakresem miejsce rekreacji z dostawą i montażem wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych Załącznik nr 5 do SIWZ;
b) co najmniej 1 osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót w branży elektrycznej posiadającego
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń - Załącznik nr 5 do SIWZ;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy - w kwocie odpowiadającej co najmniej 425 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) opłaconą polisę (na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 425 000,00 zł, ważną na cały okres trwania realizacji
zamówienia; w przypadku polisy z krótszym terminem Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy
Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.
7.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
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 wykonywaniu zamówienia.
7.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały
5
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udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.3.1) i 2) SIWZ.
7.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, Zamawiający w celu
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dokumentów wymienionych
w pkt 8.2.6) i 7) SIWZ;
2) pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ), zawierającego: zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7.6. Spełnienie wymogów podanych w pkt 7.1. SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego
oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.,
8.3. i 8.4. SIWZ.
7.7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie
spełnia”.
7.8. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
i odrzuceniem jego oferty.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW
8.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) w ypełniony Formularz cenowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) 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;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez
pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika jak w pkt 9. i 10. SIWZ);
4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ).
UWAGA: Pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii
poświadczonej notarialnie.
8.2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
należy przedłożyć:
1) oświadczenie według Załącznika nr 3 do SIWZ;
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania (według Załącznika nr 4 do SIWZ);
UWAGA: Przeliczenie wartości zadań podanych w euro odbywać się będzie według kursu
wprowadzonego właściwym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu
złotego, w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
3) dowody dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że roboty wykazane w wykazie wykonanych
robót budowlanych (Załącznik nr 4 do SIWZ) zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - według Załącznika nr 5 do SIWZ;
5) oświadczenie o posiadaniu uprawnień - według Załącznika nr 6 do SIWZ;
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy - w kwocie odpowiadającej co najmniej 425 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) opłaconą polisę (na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 425 000,00 zł, ważną na cały okres trwania realizacji
6
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zamówienia; w przypadku polisy z krótszym terminem Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy
Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.
8.3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, należy
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 8 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 9
do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, Zamawiający żąda
złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - o treści zgodnej z Załącznikiem nr 10 do
SIWZ.
8.5. 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 może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
8.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca jest obowiązany przedstawić w ofercie:
1) karty techniczne z opisem parametrów oferowanych wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych;
2) dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane wielofunkcyjne urządzenia rekreacyjne normy
bezpieczeństwa PN-EN 1176;
3) certyfikat zgodności oferowanych wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych z normami wydany przez
jednostkę akredytowaną do spraw certyfikacji;
4) atest Państwowego Zakładu Higieny dla nawierzchni elastycznych pod urządzenia zabawowe.
8.7. UWAGA: W/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.
8.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 8.5. SIWZ, przedstawione w formie
kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego
uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
8.9. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
8.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
8.12. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. odpisy lub kopie niepoświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem) traktowane będzie jak jego brak.
9. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ
Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy spółki, umowę można dołączyć
do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa - Załącznik nr 11a do SIWZ.
UWAGA: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców, tj. wspólników spółki cywilnej.
10. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM/PODMIOTY ZAWIERAJĄCE POROZUMIENIE
10.1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika
wprost z treści umowy konsorcjum, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa
- Załącznik 11b do SIWZ.
UWAGA: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład
konsorcjum.

7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZP/38/382-29/14

10.2.

W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący
konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do
przedłożenia umowy konsorcjum.
10.3. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum
- głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy;
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
jakości;
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia;
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji jakości;
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji
zamówienia;
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
10.4.

10.5.

10.6.
10.7.
10.8.

Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia.
Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują
przepisy kodeksu cywilnego.
Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt 8. SIWZ,
z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt 8.3. i 8.4. SIWZ składane są przez każdego
z uczestników konsorcjum osobno.
Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w pkt 7.2. SIWZ będzie polegała
na łącznej ocenie złożonych dokumentów.
Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie
podmioty wchodzące w skład konsorcjum.
Wymogi formalne dotyczące konsorcjum mają zastosowanie również do podmiotów zawierających
porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

11. PODWYKONAWCY
Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną deklarację do wypełnienia przez
Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
12.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ.
12.2. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do
wypełnienia Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w następujący sposób podania wartości brutto w Formularzu cenowym.
12.3. Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu
cywilnego.
12.4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie stanowiło podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty
niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia - wynikające
z warunków i obowiązków podkreślonych w niniejszej specyfikacji, projekcie umowy, jak i własnej
wiedzy i doświadczenia, a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny.
12.5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przygotowania na tej podstawie kalkulacji
ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
12.6. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ mają charakter nadrzędny.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać zgodnie z pkt 18. SIWZ.
12.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.8. Sposób rozliczenia zamówienia określa wzór umowy.
12.9. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9
ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom (…) (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
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12.10. Kwotę podatku VAT należy obliczać zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
12.11. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę netto
wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku
VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego
braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający
odprowadzi we własnym zakresie.
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
14. OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
14.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Cena (koszt)

Waga
100%

14.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1. SIWZ kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryterium
Wzór
Cena brutto:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 100
1.
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
14.3.
14.4.
14.5.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust. 2
Ustawy PZP.
16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
16.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną.
16.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub pocztą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1.

2.

w zakresie procedury przetargowej:
inż. Katarzyna Cieślak - p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel.: (032) 47 84 561; w godzinach od 800 do 1430
mgr inż. Joanna Kalisz - Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel.: (032) 47 84 548; w godzinach od 800 do 1430
w zakresie przedmiotu przetargu:
mgr inż. Eugeniusz Klapuch - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
mgr inż. Tomasz Ważny - Specjalista ds. Technicznych

18. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
18.1. Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest
9
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.1. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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 swojej stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym 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 swojej stronie internetowej.
UWAGA: Wykonawcy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną
ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o których mowa powyżej,
zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w sposób, o którym mowa w pkt 16.
SIWZ.
Pytania dotyczące SIWZ można 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.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
19.1. W przypadku złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania
ofert w kwocie 25 000,00 zł.
19.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000
0002, z dopiskiem: „Wadium na „Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do
miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka)”;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275).
19.3.

Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
19.4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

19.5.

Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu
(gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą.
19.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
19.7. Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć w sekretariacie
WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, I piętro, pokój A1 do 02.06.2014 r. do godziny 1000.
19.8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach wskazanych w pkt 19.2 2) 3) 4) 5) wyżej 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 PZP.
19.9. Jeżeli 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.
19.10. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem ważności
zobowiązania jest dzień składania ofert.
19.11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
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19.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
20.1. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
20.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
20.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23
Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach powołujących
się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum
lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
20.4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
20.5. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
SIWZ.
20.6. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek
kartki.
20.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem
bądź niezmywalnym atramentem.
20.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
20.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby
podpisującą/podpisujące ofertę.
20.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej
w następujący sposób:
„Oferta na: Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze
zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka)”
NIE OTWIERAĆ przed 02.06.2014 r. godz. 1030, znak sprawy: DZP/38/382-29/14
20.11. Koperta, w której znajduje się oferta, musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający przypadkowe
jej otwarcie.
20.12. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
20.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem
terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane
w sposób wskazany w pkt 20.10. SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
20.14. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić
w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.
20.15. 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.).
21. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
21.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSzS Nr 2, w pokoju A1 (na I piętrze),
do dnia 02.06.2014 r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do 1430).
21.2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich
otwierania.
21.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, w pokoju A21 (na I piętrze).
21.4. Otwarcie ofert jest jawne.
21.5. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych, będą
traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzeń. W przypadku złożenia oferty
zamiennej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.
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21.6.
21.7.
21.8.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy
PZP.
Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których
mowa w pkt. 21.6. i 21.7. SIWZ.

22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny
ofert.
22.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy
PZP.
22.3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania
ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
22.4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o 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 złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 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 może być zawarta.
22.5.
22.6.

Ogłoszenie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści w swojej
siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej.
Jeżeli 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 upoważni
Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 Ustawy PZP.

23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
23.1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy osoby wskazanej w Załączniku nr 5 do
SIWZ;
2) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami osoby
przyjmującej obowiązki kierownika budowy wraz z zaświadczeniem z właściwej izby samorządu
zawodowego lub dowodami wpłaty potwierdzającymi członkostwo [art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.)] jeżeli przynależność do izby wynika z odrębnych przepisów;
3) uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;
4) wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część zamówienia;
5) projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego;
6) kosztorys ofertowy szczegółowy;
7) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23.2.

23.3.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy PZP,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w pkt 23.2. SIWZ od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
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23.4.

23.5.

23.6.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać w wyznaczonym terminie przedłożenia mu
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego na podstawie wpisu do centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
poświadczoną przez Wykonawcę kopię aktualnego wpisu do centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem podpisania umowy.
Zamawiający, w celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, prześle dwa jednobrzmiące
egzemplarze umowy (podpisane ze swojej strony) albo zaprosi Wykonawcę do swojej siedziby.

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
24.1. 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 niżej
wymienionych form:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
24.2.

Zamawiający nie wyraża 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.

24.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na konto
bankowe Zamawiającego, tj.: Getin Nobile Bank S.A., nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002,
z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Wykonanie miejsca rekreacji łącznie
z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka)”.
24.4. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
24.5. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
1) 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia;
2) 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji:
- zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza Wykonawca wpłaci na podane konto Zamawiającego;
- 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.

24.6.

Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie, o której mowa w pkt 24.1.
2)3)4)5) powinna uzyskać aprobatę Radcy Prawnego Szpitala.
24.7. Zamawiający zastrzega sobie, iż w treści gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych mają znaleźć się
następujące klauzule:
1) Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde wezwanie beneficjenta zapłacić
należności wynikające z umowy objętej gwarancją albo powstałe na skutek niewykonania lub
niewłaściwego wykonania tej umowy jeśli zapłacenie tych należności stanie się wymagalne.
2) Gwarant dokona zapłaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
tego wezwania wraz z:
- pisemnym oświadczeniem, iż zobowiązany nie wywiązał się z umowy objętej gwarancją,
- potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu
umowy objętej gwarancją wraz z dowodem nadania.
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3) Wezwanie do zapłaty beneficjent przekaże za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek, który
potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą 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: Niedopuszczalne są inne zastrzeżenia ograniczające odpowiedzialność gwaranta. Zamawiający
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia gwarancji naruszających powyższe postanowienia.
24.8. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Ustawy PZP, licząc od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
25. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy określa Wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 12 do SIWZ.
26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
26.1. 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.
26.2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych w art.
180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Ustawy PZP.
26.3. 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.
26.4. Podmioty, o których mowa w pkt 26.1. SIWZ, przed wniesieniem odwołania zobowiązane są do wniesienia
na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu i wartości zamówienia.
27. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27.1. 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 unieważnieniu
postępowania oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
27.2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;
3) Zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności którego udostępnione zostaną dokumenty;
4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie (cena: 0,62 zł/stronę);
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
27.3.
27.4.

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy przekaże odpłatnie SIWZ
(koszt druku: 23,56 zł netto + 23%VAT).

Komisja przetargowa:
Przewodniczący:

Eugeniusz Klapuch ………………………………………………………...

Sekretarz:

Joanna Kalisz ………………………………………………………………

Członkowie:

Katarzyna Cieślak ………………………………………………………….
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Tomasz Ważny …………………………………………………………….

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 09.05.2014 r.

Zatwierdziła: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju dnia 09.05.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nazwa Załącznika
Formularz cenowy - według Załącznika nr 1 do SIWZ
Formularz oferty - według Załącznika nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według Załącznika nr 3 do SIWZ
Wykaz wykonanych robót budowlanych - według Załącznika nr 4 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - według Załącznika nr 5 do
SIWZ
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - według Załącznika nr 6 do SIWZ
Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów - wzór - według
Załącznika nr 7 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 8 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - według Załącznika nr 9 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - według Załącznika nr 10 do SIWZ
Wzór Pełnomocnictwa dotyczący Spółki Cywilnej - według Załącznika nr 11a do SIWZ
Wzór Pełnomocnictwa dotyczący Konsorcjum - według Załącznika 11b do SIWZ
Wzór umowy - według Załącznika nr 12 do SIWZ
Projekt Budowlano - Wykonawczy „Miejsce rekreacji na obszarze ok. 0,5 ha zlokalizowanym
w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
przy Al. Jana Pawła II 7” Branża: zagospodarowanie terenu, architektoniczno - budowlana, sieci
elektryczne - oświetlenie terenu, droga wewnętrzna, parking, chodniki.
Projekt Budowlano - Wykonawczy „Budowa wiatrołapu oraz przebudowa zejścia do miejsca rekreacji
dla obiektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana
Pawła II 7” Branża: zagospodarowanie terenu, architektoniczno - budowlana, konstrukcyjna, instalacji
elektrycznych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branżach
architektoniczno - budowlanej oraz konstrukcyjnej.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branży elektrycznej.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branży droga
wewnętrzna, parkingi i chodniki.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. wiatrołapu oraz zejścia do miejsca rekreacji
w branżach architektoniczno - budowlanej oraz konstrukcyjnej.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. wiatrołapu oraz zejścia do miejsca rekreacji
w branży elektrycznej.
Przedmiary robót
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Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Lp.

1.

Wartość brutto
[PLN]

Nazwa zadania
Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca
rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(powtórka)
Razem:

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………...
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ………………………………………………………………………
ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………..
POWIAT: …………………………………………. WOJEWÓDZTWO: ………………………………………….
TEL.: …………………………….. FAKS: …………………………….. E-MAIL: ………………………………
NIP: …………………………………………………… REGON: …………………………………………………...
BANK/ NR KONTA: ………………………………………………………………………………………………….
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: ………………………………………………………………………………..
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Wykonanie miejsca
rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim
otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka) DZP/38/382-29/14,
oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę ryczałtową:
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni na podstawie faktury oraz bezusterkowego protokolarnego
przekazania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo finansowym, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy.
Termin realizacji zamówienia:
- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, parkingów, chodników, instalacji
elektrycznych;
- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Akceptujemy zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy wzór umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy
się do jej podpisania na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
4. Oświadczamy, że udzielamy ………… letniego (nie mniej niż 5 letniego) okresu gwarancji licząc od dnia
protokolarnego odbioru całości robót objętych przedmiotem umowy, a jeżeli producent udziela dłuższej
gwarancji na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu umowy obowiązuje gwarancja
producenta.
5. Oświadczamy, że udzielamy ………… letniego (nie mniej niż 10 letniego) okresu gwarancji dla elementów
konstrukcyjnych aluminiowych licząc od dnia protokolarnego odbioru całości robót objętych przedmiotem
umowy.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie
ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
7. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wysokości 10% wartości zamówienia brutto.
8. Złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej.
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9. Użyte materiały i urządzenia są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku), oryginalne,
wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych bez śladów uszkodzeń, bez wad technicznych.
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
11. Wnosimy wadium w kwocie ……………… zł/ słownie …………………………………………………………..
w dniu …….…….………… w formie ……………………………………………………………………………
12. Prosimy o dokonanie jego zwrotu na konto ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
13. Zobowiązujemy się do przedłużenia opłaconej polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej
polisy.
14. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iż niżej wymienione dokumenty składające się
na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (dołączone do oferty w osobnej
kopercie):
………………………………………………………………………………………………………………………
15. Przedmiot zamówienia wykonamy: sami / przy udziale podwykonawców*.
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp.
Nazwa części zamówienia
* niepotrzebne skreślić

16. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego postępowania
przetargowego jest:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon/Faks …………………………………………………………………………………………………………...
17. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:
IMIĘ I NAZWISKO:
WZÓR PODPISU:
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
18. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego/następujących dokumentu/dokumentów
………………………………………………………………………………………, które dołączamy do oferty.
19. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………………………………………………………...;
2) ………………………………………………………………………………………………………………...;
3) ………………………………………………………………………………………………………………...;
4) ………………………………………………………………………………………………………………...;
5) ………………………………………………………………………………………………………………...;
6) ………………………………………………………………………………………………………………...;
7) ………………………………………………………………………………………………………………...;
8) ………………………………………………………………………………………………………………...;
9) ………………………………………………………………………………………………………………...;
10) ………………………………………………………………………………………………………………....
20. Oferta zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu 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 Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze
zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(powtórka) (DZP/38/382-29/14)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum* oświadczam, że na podstawie art. 22 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze
zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(powtórka) (DZP/38/382-29/14)

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

Lp.

Nazwa podmiotu,
w którym realizowano zamówienie

Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia

Termin realizacji zamówienia
(podać dzień, miesiąc i rok)
Rozpoczęcia
Zakończenia

1.
2.
3.
4.
5.
Uwaga: w przypadku większej ilości, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić.

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 5

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze
zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(powtórka) (DZP/38/382-29/14)

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

Lp.

Imię i nazwisko

Proponowana funkcja
w realizacji zamówienia

Informacja na temat
wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia

Informacja
o podstawie do
dysponowania
osobami

1.
2.
3.
4.
Uwaga: w przypadku większej ilości, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić.

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ

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

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym
na Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze
zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(powtórka) (DZP/38/382-29/14)

Niniejszym oświadczam, że osoba wykazana jako:
1) Kierownik budowy Pan / Pani …………………………………………………………… posiada uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń o nr …………………………
z dnia …………………………;
2) Kierownik robót w branży elektrycznej / osoba zdolna do wykonania zamówienia* Pan / Pani
……………………………………..………. posiada uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o nr …………………………
z dnia …………………………

Miejscowość, ................................, dnia .......................... 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7

(Pieczęć Wykonawcy)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie oraz działając
na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, iż 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.: „Wykonanie miejsca rekreacji łącznie
z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka) (DZP/38/382-29/14)”

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 8

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

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

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze
zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(powtórka) (DZP/38/382-29/14)

Niniejszym oświadczam, iż na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis i pieczątka osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE OSÓB FIZYCZNYCH

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

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze
zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(powtórka) (DZP/38/382-29/14)

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
- nie otwarto wobec mnie likwidacji,
- nie ogłoszono upadłości*;
- ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony
prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majątku upadłego*.

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZP/38/382-29/14

Załącznik nr 10

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze
zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(powtórka) (DZP/38/382-29/14)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:
……………….…………………………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam, że:
1) nie należymy 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.)*,
2) należymy 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 powyższym, poniżej przedkładam listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
Lp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2014 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 11a
- przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Spółki Cywilnej -

(Pieczęć Wykonawcy)

PEŁNOMOCNICTWO
My niżej podpisani ………………………………, ………………………………, ………………………………,
imię i nazwisko wspólnika nr 1,

imię i nazwisko wspólnika nr 2,

imię i nazwisko wspólnika nr 3*

wspólnicy spółki cywilnej ……………………………………………………………………………………………
pełna nazwa spółki cywilnej

z siedzibą w …………………………………………… przy ul. ……………………………………………………
ustanawiamy pełnomocnika w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w osobie …………………………………………………...,
i udzielamy pełnomocnictwa do:
a) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie miejsca
rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim
otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka) (DZP/38/382-29/14)”
prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego;
b) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie miejsca
rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim
otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka) (DZP/38/382-29/14)”
prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju.
Podpisy:

…………………………………………………………………
(podpis wspólnika nr 1)

…………………………………………………………………
(podpis wspólnika nr 2)

…………………………………………………………………
(podpis wspólnika nr 3*)

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.

* w przypadku, gdy ofertę składa Spółka cywilna 3 wspólników; w przypadku, gdy ofertę składa Spółka cywilna więcej niż 3 wspólników
należy dopisać pozostałych wspólników
** należy wybrać właściwą opcję
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Załącznik nr 11b
- przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Konsorcjum -

(Pieczęć Wykonawcy)

PEŁNOMOCNICTWO
1. ………………………………………
…………………………………………,

z

siedzibą

w

………………………………………,

przy

ul.

/wpisać nazwę firmy nr 1/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………
…………………………………………,

z

siedzibą

w

………………………………………,

przy

ul.

/wpisać nazwę firmy nr 2/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
3* ………………………………………
……………………………………….,

z

siedzibą

w

………………………………………,

przy

ul.

/wpisać nazwę firmy nr 3/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego
i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie
art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) ustanawiamy
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/

pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa
do:
a) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz
zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka) (DZP/38/382-29/14)” prowadzonym przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego;
b) **

reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz
zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka) (DZP/38/382-29/14)” prowadzonym przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
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1. Za ……………………………………………………………………………………………………………………
/wpisać nazwę firmy nr 1/

…………………………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

2. Za ……………………………………………………………………………………………………………………
/wpisać nazwę firmy nr 2/

…………………………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

3. Za
…………………………………………………………………………………………………………………………
/wpisać nazwę firmy nr 3/

…………………………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.

* w przypadku, gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm; w przypadku, gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z więcej niż 3 firm
należy dopisać pozostałe firmy
** należy wybrać właściwą opcję
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Załącznik nr 12
WZÓR UMOWY
UMOWA NR

/2014

zawarta w dniu ……………...2014 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: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
- mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a

wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego 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 ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieogranicznego
nr DZP/38/382-29/14 ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych
nr ………………
§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca
rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka), którego obszar wyznaczają dokumenty opisane
w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie terenów zielonych na powierzchni ok. 4 300 m2 - nasadzenie drzew, krzewów
oraz trawy, wykonanie nowych chodników, remont istniejącej drogi, wykonanie oświetlenia terenu, placu
zabaw, siłowni, ścieżki zdrowia wraz z dostawą i montażem wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych.
Budowa wiatrołapu oraz przebudowa zejścia do miejsca rekreacji.
3. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem umowy opisuje dokumentacja projektowa:
1) Projekt Budowlano - Wykonawczy „Miejsce rekreacji na obszarze ok. 0,5 ha zlokalizowanym
w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al.
Jana Pawła II 7” Branża: zagospodarowanie terenu, architektoniczno - budowlana, sieci elektryczne oświetlenie terenu, droga wewnętrzna, parking, chodniki.
2) Projekt Budowlano - Wykonawczy „Budowa wiatrołapu oraz przebudowa zejścia do miejsca rekreacji dla
obiektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7”
Branża: zagospodarowanie terenu, architektoniczno - budowlana, konstrukcyjna, instalacji elektrycznych.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branżach architektoniczno budowlanej oraz konstrukcyjnej.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branży elektrycznej.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. miejsca rekreacji w branży droga wewnętrzna,
parkingi i chodniki.
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. wiatrołapu oraz zejścia do miejsca rekreacji
w branżach architektoniczno - budowlanej oraz konstrukcyjnej.
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. wiatrołapu oraz zejścia do miejsca rekreacji
w branży elektrycznej.
4. Wielofunkcyjne urządzenia rekreacyjne muszą spełniać normę bezpieczeństwa PN-EN 1176 i posiadać
certyfikat zgodności z normami wydany przez jednostkę akredytowaną do spraw certyfikacji.
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5. Urządzenia na plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej są zgodne z minimalnymi wymogami dokumentacji
projektowej: urządzenia na plac zabaw we wzmocnionej konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo lub we
wzmocnionej konstrukcji ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo; urządzenia siłowni zewnętrznej stalowe,
ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo.
6. Nawierzchnie elastyczne pod urządzenia zabawowe mają atest Państwowego Zakładu Higieny.
7. Oprócz robót zasadniczych określonych w dokumentacji w § 2 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca
zabezpieczy wykonanie na własny koszt następujących prac:
1) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych;
2) wykonanie innych nie wymienionych wyżej, a limitujących wykonanie inwestycji zgodnie z jego
przeznaczeniem.
8. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o projekty budowlano - wykonawcze, szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikację istotnych warunków
zamówienia. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter poglądowy.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową wymagane
właściwymi przepisami, wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednie środki techniczne potrzebne do
realizacji niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.
2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie postępował zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 ze zm.).
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki
budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, spełniające wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz dokumentacji projektowej.
3. Użyte materiały i urządzenia są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku), oryginalne,
wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych bez śladów uszkodzeń, bez wad technicznych.
4. Roboty są wykonywane przy czynnym obiekcie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót
uciążliwych dla pacjentów w porze nocnej, tj. pomiędzy godzinami od 2200 wieczorem a 700 rano.
§5
1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:
- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, parkingów, chodników, instalacji
elektrycznych;
- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia
terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 2 dni liczonych od daty podpisania umowy.
§6
1. Za prace objęte niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu
cywilnego na kwotę:
Cena brutto: ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………...)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (przedmiary robót stanowią jedynie
materiał pomocniczy), jak również następujące koszty:
1) wszelkiej robocizny, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych
i podatki od płac;
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2) materiałów podstawowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące
również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub na
miejsca składowania na plac budowy;
3) zakupienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,
obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po
zakończeniu robót;
4) wszelkich robót przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
ogrodzenie placu budowy, podłączenie wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy
i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem terenu do stanu
poprzedniego);
5) projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją;
6) utrzymania zaplecza budowy;
7) związane z odbiorami wykonanych robót;
8) ubezpieczenia oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie umowne brutto oznacza całkowite wynagrodzenie, określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
i obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
§7
1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową na podstawie
wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, który zostanie ustalony po podpisaniu
umowy.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest pełne, należyte wykonanie przedmiotu
umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie należyte wykonanie danej części
umowy, potwierdzone protokołem odbioru zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz kierownika
Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową na podstawie końcowego protokołu
odbioru przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego lub z konta
Banku Ochrony Środowiska w drodze realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego w związku z udzieloną
pożyczką Zamawiającemu na rachunek Wykonawcy ……………………………………………………………
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury właściwie wystawionej.
6. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego
zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
7. Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które
były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku
podwykonawcy.
8. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający
wstrzyma płatność do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
9. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową,
a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in.
odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie
dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też 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, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową,
gdzie indziej niesklasyfikowaną, 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.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż 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 niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić
32

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZP/38/382-29/14

wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
11. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 7 ust. 9 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia
wskazanego jako brutto w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umowne.
12. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 7 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia
wskazanego jako brutto w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§8
Wykonawca oświadcza (według oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia ………………………………………………………………… / że całe zamówienie wykona sam*.
Powierzenie wykonania części prac objętych umową z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne
postanowienia są nieważne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym
stopniu, jakby to były jego własne.
Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje zawodowe podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie
gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, może on żądać od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy.
Podwykonawca nie może zlecić robót innemu podwykonawcy.
Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez zatwierdzonego podwykonawcę. Warunkiem zapłaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia Wykonawcy jest brak jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców.

§9
1. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie/będą*:
- …………………………………………………………………………………………………………………..,
- …………………………………………………………………………………………………………………...
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie/będą*:
- …………………………………………………………………………………………………………………..,
- …………………………………………………………………………………………………………………...
3. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie/ będą*:
- …………………………………………………………………………………………………………………..,
- …………………………………………………………………………………………………………………...
4. Zamawiający wyznacza ponadto Pana ………………………………… do bieżących kontaktów z Wykonawcą.
§ 10
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robót
objętych zamówieniem.
2. Wykonawca poniesie koszty zużycia mediów, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, wykorzystanych
do realizacji zamówienia na podstawie zainstalowanych przez niego liczników lub ustalonego ryczałtu.
3. Wykonawca zainstaluje liczniki, o których mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy na własny koszt.
4. Przekazanie (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie znajdujących się na placu budowy
pomieszczeń magazynowych, składowisk nastąpi na odrębnie uzgodnionych zasadach.
5. Zamawiający zapewni bieżący nadzór inwestorski, obejmujący wszystkie zadania określone w przedmiocie
niniejszej umowy.
6. W przypadku awarii lub uszkodzenia mediów z winy Wykonawcy zapewni on media zastępcze oraz pokryje
koszty jej naprawy.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także zapewnić
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
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1) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez podwykonawców;
2) informowanie Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych
niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;
3) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szpitala.
3. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
4. Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uporządkować teren
prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru przedmiotu umowy.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy na okres prowadzenia przedmiotu umowy oraz
ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej obejmującej:
1) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej;
2) ubezpieczenie ludzi (ubezpieczenie cywilne na wypadek śmierci lub kalectwa) pracowników oraz osób
trzecich;
3) ubezpieczenie mienia, za szkody i zniszczenia w wyniku prowadzenia robót;
4) ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis dotyczących ubezpieczenia budowy
i odpowiedzialności cywilnej, w których suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż ………………
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności polisy w kwocie min 425 000,00 zł na cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem
terminu obowiązania poprzedniej polisy.
§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
na okres …… lat (nie krótszy niż 5 lat), z zastrzeżeniem, że wymagany okres gwarancji dla elementów
konstrukcyjnych aluminiowych …… lat (min. 10 lat).
2. Termin gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. Okres gwarancji biegnie równolegle do okresu rękojmi.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały i urządzenia,
wystawione przez ich wytwórców.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych przedmiotu umowy;
2) usunięcie wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
6. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do usunięcia
usterek, awarii i wad w terminie 5-ciu dni roboczych lub w innym terminie wyznaczonym i zaakceptowanym
przez Zamawiającego, jeżeli zachowanie 5-ciodniowego terminu nie będzie możliwe ze względów
technicznych.
7. Stwierdzenie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi powinno nastąpić protokolarnie. O dacie i miejscu
oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie później niż na 3 dni
przed dokonaniem oględzin.
8. Fakt usunięcia wady powinien być stwierdzony protokolarnie.
9. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie
wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo
powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.
10. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym
terminie.
11. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji
urządzeń (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych, sprawdzenie poprawności działania)
z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania urządzenia.
12. W okresie gwarancji jakości Wykonawca wykonuje przegląd gwarancyjny przedmiotu zamówienia,
z częstotliwością zgodną z wymaganiami producenta, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, potwierdzony
protokołem, który obejmuje koszt dojazdu, koszt robocizny oraz nowe części zastępujące części zużywalne
(lub wyeksploatowane).
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13. Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich części zamiennych, konserwacją urządzenia przez
wyspecjalizowany serwis fabryczny powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co
najmniej na 15 dni przed zakończeniem jej obowiązywania.
14. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia przeglądu
gwarancyjnego, co najmniej na 7 dni przed zamiarem jego rozpoczęcia.
15. W przeprowadzanych przeglądach przez Wykonawcę będzie również uczestniczył Zamawiający wraz
z inspektorem nadzoru.
16. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat licząc od daty montażu przedmiotu
umowy.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu
umowy.
18. Przeprowadzenie wszelkich robót i czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady związanych
z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, przed przekazaniem do eksploatacji odbywają się na zlecenie
i koszt Wykonawcy.
19. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
20. W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem
nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać urządzenia do oceny niezależnemu podmiotowi
bez utraty gwarancji.
21. W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo
w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy.
22. Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego
w terminie do 48 godzin od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce
lub wadzie przedmiotu zamówienia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnym do 5 dni roboczych od
powzięcia widomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, z tym że:
1) czas dokonania naprawy nie wymagającej części zmiennych <= 3 dni roboczych;
2) czas dokonania naprawy wymagającej części zmiennych <= 5 dni roboczych
z zastrzeżeniem § 13 ust. 6 niniejszej umowy.
23. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z umownych terminów będzie on zobowiązany do
pokrycia w całości kosztów przestoju orz utraconych korzyści przez Zamawiającego.
24. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w umownych terminach, Zamawiający
może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
25. Zapisy dotyczące rękojmi określone w § 14 ust. 2 do 11 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
§ 14
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie …… lat (nie krótszym niż 5 lat) od
daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem że dla elementów konstrukcyjnych
aluminiowych wygasa po upływie …… lat (nie krótszym niż 10 lat) od daty dokonania końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady odnoszące się
do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający
zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
5. Zgłoszone przez inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy usunięte
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.
6. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie
wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo
powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.
7. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo
oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół
z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.
9. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas
i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.
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10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym
terminie.
§ 15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto
tj.
……………………
zł
(słownie:
…………………………………………………)
w formie ………………………… udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem
rękojmi zawierających klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie
beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.
2. Strony postanawiają, że 30% (…………….. zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi, zaś 70% (………….. zł) wniesionego
zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie
zwrócone lub zwolnione w następujących terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru
robót bez usterek,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej 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 § 15 ust. 3
niniejszej umowy wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego
wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione
zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku
bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.
§ 16
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia
objętego niniejszą umową potwierdzone protokółem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu
końcowego przez Zamawiającego jest data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały zadania wymienione w harmonogramie rzeczowo - finansowym, roboty
zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie
bezwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.
3. Przedmiot zamówienia, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi,
a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu
umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne
dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty,
dotyczące odbieranego elementu robót.
4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych
nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie
czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, świadectwa jakości
i certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.
7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia
gotowości odbioru to Wykonawca:
1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie
przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak
przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego
wynagrodzenia.
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9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia
zadania inwestycyjnego.
10. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad lub usterek
w przedmiocie odbioru.
11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru
z winy Wykonawcy.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin
usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar
umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 17 niniejszej umowy.
13. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od
umowy z winy Wykonawcy.
§ 17
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto;
2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień opóźnienia;
3) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu
wyznaczonego na ich usunięcie;
4) spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy;
5) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, niezależnie od sankcji określonej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;
6) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień opóźnienia.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W przypadku uzgodnienia zmian terminów realizacji kary umowne będą liczone od nowych terminów.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających
z faktur Wykonawcy.
§ 18
1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy w terminie
polisy, o której mowa w § 12 niniejszej umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający ma
prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.
§ 19
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu
wykonania, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, o którym
mowa w § 5 niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie.
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3. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do
umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w § 20 ust. 1 niniejszej umowy powinno nastąpić w terminie
miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za
część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
§ 21
1. Oprócz przypadku wymienionego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłsozona likwidacja firmy Wykonawcy;
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz powinno zawierać
uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
odstąpiła od umowy, lub z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy;
3) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót
zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
4) Wykonawca usunie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urządzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione;
5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy za roboty odebrane i wykonane do dnia odstąpienia.
§ 22
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie
braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Integralną cześć niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ.
4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze stron.
* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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