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

2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej
Ustawą PZP.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46
Ustawy PZP.
2.3. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych
przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań
technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów (BZP/38/38213/16)
3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz i
zakres projektów wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakiety):
Pakiet 1 - Wykonanie projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych
powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w
celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012
roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Pakiet 2 – Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – przebudowa budynku Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21
Pakiet 3 – Uzupełnienie projektu budowlanego -przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7 na oddział
pediatrii celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Pakiet 4 - Wykonanie projektów budowlanych energooszczędnych rozwiązań technologicznych w
celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów
3.4.

Harmonogram realizacji projektów budowlanych – dotyczy pakietu 1 i 4 (wzór stanowi
załącznik nr 11 do SIWZ).
a) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wspólnie z Zamawiającym
„Harmonogramu realizacji projektów budowlanych” (zwanym dalej Harmonogramem),
które są wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. Wykaz i zakres projektów
budowlanych wraz z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie 3 dni od dnia

BZP/38/382-13/16

podpisania umowy.
b) Po zaakceptowaniu Harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do
realizacji zamówienia.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji, korekty Harmonogramu pod warunkiem,
że zostanie dotrzymany termin realizacji przedmiotu umowy.
d) W ramach aktualizacji Harmonogramu, Zamawiający może zrezygnować, przed określoną
w Harmonogramie datą rozpoczęcia opracowania projektu budowlanego, z wykonania
któregokolwiek projektu wymienionego w tabeli 1a i/lub tabeli 1d załącznika nr 2a i 2d
do SIWZ. O tym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, a wartość
przedmiotu zamówienia ulegnie pomniejszeniu o koszt danego projektu budowlanego.
3.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1. Termin realizacji zamówienia:
- Pakiety: 1 i 4 – w terminie od 90 do 120 dni kalendarzowych* od dnia podpisania
Harmonogramu realizacji projektów budowlanych,
- Pakiety 2 i 3: w terminie od 90 do 120 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy.
*) Termin realizacji uzależniony jest od terminu określonego przez wykonawcę w Formularzu oferty (zał. nr
3 do SIWZ)
5. OFERTY WARIANOWE I CZĘŚCIOWE
5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
pakietu na poszczególne pozycje.
5.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
5.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.5. Zamawiający informuje, iż w Formularzu oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ) Wykonawca
wypełnia pakiet/pakiety, na który/które składa ofertę.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

AUKCJE ELKTRONICZNE UMOWY RAMOWE, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW,
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

OKRES GWARANCJI
7.1. Wymagany okres gwarancji - zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego o obowiązkach
i odpowiedzialności zawodowej projektantów. W przypadku wystąpienia błędów lub braków
w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność finansową na roboty dodatkowe, błędne lub zbędne, a wykonane zgodnie
z projektem.
7.2. Za wady fizyczne i prawne opracowanego projektu Wykonawca ponosi odpowiedzialność
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z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
8.
8.1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące:
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający
odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 4 do SIWZ (dotyczy wszystkich pakietów)
2) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykonał w okresie 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zadania o następującym charakterze:
A) w przypadku pakietu nr 1 - co najmniej dwa projekty budowlane dotyczące obiektów
lecznictwa zamkniętego o powierzchni użytkowej minimum 2000 m2 każdy, na które
uzyskano decyzje pozwolenia na budowę,
B) w przypadku pakietu nr 2 – co najmniej jeden komplet kosztorysów inwestorskich w
branżach: budowlanej, sanitarnej, elektroenergetycznej, dotyczącej obiektów lecznictwa
zamkniętego o powierzchni użytkowej minimum 2000 m2,
C) w przypadku pakietu nr 3 -co najmniej jeden projekt budowlany w branżach:
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektroenergetycznej, dotyczący obiektów lecznictwa
zamkniętego o powierzchni użytkowej minimum 500 m2, na podstawie którego uzyskano
pozwolenie na budowę,
D) w przypadku pakietu nr 4:
a) co najmniej dwa projekty obejmujące swoim zakresem montaż instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, tj.: instalację pomp ciepła o minimalnej mocy cieplnej zastosowanych
pomp ciepła 700,0 kW; w wersji rewersyjnej, tj. z możliwością zasilania instalacji w ciepło i chłód
technologiczny oraz instalację paneli fotowoltaicznych, z czego jedna z nich winna mieć moc
powyżej 300 kWp – w ramach jednego zadania dla budynku funkcjonującego lecznictwa
zamkniętego,
b) co najmniej dwa projekty instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 150 kW każda jako zadaszenie
w formie bezramkowych, przeziernych lamel fotowoltaicznych wykonanych w technologii szkło szkło na obiekcie użyteczności publicznej,
c) co najmniej jeden projekt instalacji fotowoltaicznej o powierzchni min. 800 m2 jako bezramkowe
moduły fotowoltaiczne montowane na elewacji w formie fasady wentylowanej w technologii szkło
– szkło na obiekcie użyteczności publicznej,
d) co najmniej jeden projekt na wykonanie wysokosprawnej instalacji kogeneracji w budynku
funkcjonującego lecznictwa zamkniętego, obejmującej pozyskanie energii elektrycznej, energii
cieplnej , opartej na silnikach spalinowych – z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do
gospodarki energetycznej obiektu; parametry min.: moc znamionowa elektryczna 60kW.
e) co najmniej jeden projekt dotyczący rozbudowy, modernizacji, remontu funkcjonujących
obiektów użyteczności publicznej, w zakresie kompleksowego zakresu branży instalacje sanitarne
i instalacje elektryczne, o łącznej powierzchni użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż
18000 m2.
Uwaga: Zamawiający będzie brał pod uwagę powierzchnię użytkową liczoną wyłącznie wg nowej normy
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PN-ISO 9836:1997.
3) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca
dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
A) w zakresie pakietu nr 1* co najmniej 1 osobą, która:
a) będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta – Kierownika zespołu, posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
b) będzie pełnić funkcję Projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającą uprawnienia
do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
c) będzie pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
d) będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
*) Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie kompetencje (wymagane kwalifikacje uprawnienia).
B) w zakresie pakietu nr 2:
a) co najmniej 1 osobą - posiadającą 3 letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót w branżach
budowlanej, sanitarnej, elektroenergetycznej prowadzonych w obiektach lecznictwa zamkniętego,
C) w zakresie pakietu nr 3 - co najmniej 1 osobą* która:
a) będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta – Kierownika zespołu, posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
b) będzie pełnić funkcję Projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającą uprawnienia
do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
d) będzie pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
d) będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
*) Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie kompetencje (wymagane kwalifikacje uprawnienia).
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D) w zakresie pakietu nr 4 - co najmniej 1 osobą*, która posiada co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe, która zrealizowała co najmniej po 1 projekcie tożsamym z
przedmiotem zamówienia określonym w załączniku nr 2d do SIWZ (tabela 1d), z branży w
której się specjalizuje, oraz która:
a) będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta – Kierownika zespołu, posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
b) będzie pełnić funkcję Projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającą uprawnienia
do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
e) będzie pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
d) będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
*) Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie wyżej wymienione kompetencje
(wymagane kwalifikacje - uprawnienia).
Uwaga: Główny Projektant – Kierownik zespołu oprócz pełnienia funkcji projektanta branży
architektonicznej będzie osobą, upoważnioną do zarządzania realizacją Umowy i do
bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w myśl art. 20 ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
4) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający

odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 4 do SIWZ.
5) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (dotyczy wyłącznie pakietu nr 1, w
pozostałych pakietach Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie i dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- wg Załącznika nr 4 do SIWZ),
b) Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.
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500 000,00 zł (dotyczy wyłącznie pakietu nr 1, w pozostałych pakietach Zamawiający
odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie i
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 4 do SIWZ),
8.2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia –
przykładowy wzór stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
 wskazywał okres jakiego dotyczy zobowiązanie,
 zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez inny podmiot,
 w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, określał konkretną formę udziału ww.
podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),
 jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie,
umowa o współpracę, kontrakt, inne).

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

9.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 8.2. (art. 26 ust. 2b
ustawy PZP), odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
Pzp.
Spełnienie wymogów podanych w punkcie 8.1. należy potwierdzić poprzez złożenie
stosownych oświadczeń według załącznika nr 4 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o
których mowa w pkt. 9.1.
Spełnienie wymogów podanych w punkcie 8.2 należy potwierdzić poprzez złożenie
stosownych oświadczeń według załącznika nr 5 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o
których mowa w pkt. 9.2.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia / nie spełnia”.
Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania /odrzuceniem jego oferty.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU
9.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust
1 ustawy PZP należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 4 do
SIWZ;
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających
warunki określone w pkt 8.1. ppkt 2 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg
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Załącznika nr 8 do SIWZ;
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
literze a).
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego
wykonania.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem że osoby które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – wg Załącznika nr 9 do SIWZ;
4) Pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia – jeśli dotyczy.
Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający
będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. 9.2 ppkt. 1, 2,3 i 4.
6) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminu składania ofert potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, spełniającą
warunki określone w pkt 8.1 ppkt 5 a).
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, spełniających warunki określone w
pkt 8.1 ppkt 5 b).
9.2. W zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP, należy
przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 5 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub 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 wg załącznika nr 6 do SIWZ w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
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zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
9.4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2 ppkt 2 (Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w pkt 9.2 ppkt 3
(Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego), w pkt 9.2 ppkt 4
(Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), Wykonawca składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 ppkt. 2,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione w terminie jak
powyżej (pkt 9.2 ppkt 2).
3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
9.5. UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Za
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy wskazaną/e we właściwym rejestrze bądź w stosownym
pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej
notarialnie.
9.6. 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.
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9.7. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
9.8. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy
PZP.
9.9. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. odpisy lub kopie niepoświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem) traktowane będzie jak jego brak.
9.10.W/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień
składania ofert.
9.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
10. GRUPA KAPITAŁOWA
10.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zawarta w Załączniku nr 7.
10.2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. OFERTA WSPÓLNA
11.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.
Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu
Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do
jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku
wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której
wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum.
11.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są
do ustanowienia pełnomocnika. Dokumenty wymienione w pkt 9.2 i w pkt. 10.1 SIWZ
powinny dotyczyć każdego z wykonawców osobno.
11.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 ppkt. 1) SIWZ może zostać skutecznie złożone albo
przez każdego z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego
pełnomocnika Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu
każdego z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczeń przez
poszczególnych Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi
na oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie
oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie
wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność
z oryginałem.
12. PODWYKONAWCY
12.1. Zamawiający, zgodnie z art. 36a i art. 36b Ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną
deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty
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13. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
13.1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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”
13.3. 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.).
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe.
14.2. Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ).
14.3. Obliczenia ceny ofertowej należy dokonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia
(wymagany zakres projektowy, wymagany zakres opracowania, wytyczne i uwagi
zamawiającego, oraz własną kalkulację dotyczącą np. kosztów uzyskania map, uzyskania
niezbędnych wymaganych uzgodnień i opinii, sprawdzenia projektu, przygotowania
dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, itp.).
14.4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
14.5. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku.
14.6. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
14.7. Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu
zamówienia.
14.8. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE
ROZLICZENIA
15.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
16. OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Lp.
Nazwa kryterium
1. Cena - C
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – TR, tj:
a) w przypadku pakietów nr 1 i 4: liczba dni kalendarzowych od
daty podpisania Harmonogramu,
2.
b) w przypadku pakietów nr 2 i 3: liczba dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy

Waga
95 %

5%

16.2. Punkty przyznawane za podane kryterium CENA ( C ) będą liczone według następującego
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wzoru:
Wzór
Cena brutto:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 100 x 95 %
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
16.3. Punkty za podane kryterium TERMIN WYKONANIA (TW) zostaną przypisane w poniższy
sposób:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Liczba punktów

110-120 dni kalendarzowych

1

100-109 dni kalendarzowych

2

90-99 dni kalendarzowych

3

16.4. Następnie otrzymane punkty zgodnie z pkt 16.3 SIWZ za podanie kryterium TERMIN
REALIZACJI (TR) będą policzone wg następującego wzoru:
Wzór
Termin wykonania :
TRbad
Wartość punktowa terminu = ––––––––––––– x 100 x 5%
TRmin
gdzie: TRbad - termin podany w ofercie badanej (liczba otrzymanych punktów zgodnie z pkt
16.3 SIWZ)
TRmin - najkrótszy termin spośród wszystkich ofert (największa liczba otrzymanych
punktów z pośród wszystkich ofert, zgodnie z pkt 16.3 SIWZ)

16.5. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób
Zamawiający uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiony
zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
K = C + TR
16.6. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą
wszystkich kryteriów wynosi 100.
16.7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
K obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 16.5. Oceny dokonywać będą członkowie komisji
przetargowej.
16.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
16.9. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
16.10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art.89 ust. 1
Ustawy PZP.
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17. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
17.1.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.2.
Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w
art. 85 ust. 2 Ustawy PZP.
18. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawca
przekazują pisemnie oraz faksem lub pocztą elektroniczną.
19. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
19.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub
pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
19.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury
postępowania są:
Magdalena Kozak - Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Marta Stęchły - Referent d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
Kontakt możliwy w godzinach od 8:30 do 13:00
20. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
20.1. 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 niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
20.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1. SIWZ, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
20.3. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
20.4. 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 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 18. SIWZ.
20.5.
Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: (032) 47-84-549, (032) 47-84-506
lub drogą elektroniczną na adres: zp@wss2.pl, z określeniem postępowania, którego
dotyczą.
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21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
21.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości:
a) w przypadku pakietu nr 1: 18 000,00 zł
b) w przypadku pakietu nr 2:
300,00 zł
c) w przypadku pakietu nr 3: 1 100,00 zł
d) w przypadku pakietu nr 4: 3 500,00 zł
21.2. W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
kwocie określonej dla danego pakietu. W przypadku złożenia oferty na kilka pakietów, kwota
wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli
wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych
pakietów zamówienia, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej
wysokości.
21.3. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w jednej lub kilku
następujących formach:
1)
pieniądzu,
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)
gwarancjach bankowych,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
21.4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu (płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A.,
nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem: „Wykonanie wielobranżowych projektów
budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu
podniesienia efektywności energetycznej obiektów (BZP/38/382-13/16)”
21.5. 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.
21.6.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
21.7.
Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach wskazanych w pkt 21.3 ppkt
od 2) do 5) winny w szczególności zawierać bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub
gwaranta do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego związanych z prawem do zatrzymania
wadium w sytuacjach wskazanych w zapisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
21.8.
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.
21.9. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym
dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
21.10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
21.11. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie
wykluczony z postępowania/ jego oferta zostanie odrzucona/.
21.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami:
1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 PZP,
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nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 PZP, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie,
2) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21.13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
22. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
22.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji, tj. w Rozdziale 9 oraz:
1) wypełniony Formularz finansowy przedmiotu zamówienia – 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 3 do SIWZ
3) dowód wniesienia wadium
4) 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 punkcie 11 SIWZ.
UWAGA: pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale
lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
22.2. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
22.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
22.4. 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.
22.5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
22.6. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ.
22.7. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się
którejkolwiek kartki.
22.8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
22.9. Oferta
wraz
z
załącznikami
musi
być
podpisana
przez
osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
22.10.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby
podpisującą/podpisujące ofertę.
22.11.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu,
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doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia
efektywności energetycznej obiektów – Etap I” (BZP/38/382-13/16)”
NIE OTWIERAĆ przed 17.06.2016 r. godz. 1030, znak sprawy: BZP/38/382-13/16
22.12. Koperta, w której znajduje się oferta, musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający
przypadkowe jej otwarcie.
22.13. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
22.14. 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 23.10. SIWZ oraz dodatkowo
oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
23. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 17.06.2016 r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz.
od 725 do 1430).
23.1.
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
23.2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2016 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w pokoju nr A21 (sala konferencyjna), na 1 piętrze.
23.3.
Otwarcie ofert jest jawne.
23.4.
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.
23.5.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
23.6.
Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art.
86 ust. 4 Ustawy PZP.
23.7.
Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże
informacje, o których mowa w pkt 24.6. i 24.7 SIWZ.
24. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
24.1. 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.
24.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.
93 Ustawy PZP.
24.3. 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.
24.4. 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
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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.
24.5.
Ogłoszenie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
umieści w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej.
24.6.
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.
25. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
25.1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu:
1) Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część
zamówienia.
2) Projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą.
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje osób
wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ,
4) Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy
pakietu nr 1, 3 i 4)
5) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowa konsorcjum,
umowa spółki cywilnej).
25.2. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny
sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna oferta
lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
25.3. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do
Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze
podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres
Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na adres
Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania przedmiotowej umowy w
siedzibie Zamawiającego.
26. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
26.1.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie.
26.2.
Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
26.3.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
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26.4.
Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku:
a) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaże spełnienie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy
podwykonawca,
b) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność
ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma
zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
c) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby
legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia),
d) zmiany stawki podatku VAT
26.5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
27.1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy
ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 do 198 Ustawy PZP.
27.2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności
określonych w art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Ustawy PZP.
27.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej oraz w terminach określonych
w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 Ustawy PZP.
27.4. Podmioty, o których mowa w pkt 29.1. SIWZ, przed wniesieniem odwołania zobowiązane
są do wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu
i wartości zamówienia.
28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
28.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie
terminu ich składania w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
28.2. 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: 0,97 zł/stronę);
5)
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz
w czasie godzin jego urzędowania.
28.3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
28.4. Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy przekaże
odpłatnie SIWZ (koszt druku: 67 x 0,97 zł = 64,99 zł netto + 23%VAT).
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Komisja przetargowa:

Przewodniczący:

…………………………………………………..
Magdalena Kozak

Sekretarz:

……………………………………………………
Marta Stęchły

Członek:

……………………………………………………
Eugeniusz Klapuch

Członek:

……………………………………………………
Tomasz Ważny

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 09.06.2016 r.
Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia 09.06.2016 r.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Lp.
1.

Nazwa załącznika
Formularz finansowy przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ
Formularz finansowy przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SIWZ
Formularz finansowy przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1c do SIWZ
Formularz finansowy przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1d do SIWZ

2.

3.
4

Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
Załącznik nr 2a do SIWZ
Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
Załącznik nr 2b do SIWZ
Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
Załącznik nr 2c do SIWZ
Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
Załącznik nr 2d do SIWZ
Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik nr 4 do
SIWZ
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5
6
7
8
9
10

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - Załącznik nr 6 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznika nr 7 do SIWZ
Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zamówienia –
Załącznik nr 9 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ

11

Harmonogram realizacji projektów budowlanych (wzór) – Załącznik nr 11 do SIWZ

12

Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

RYSUNKI DO SIWZ:
LP. Nazwa:
1)

Elewacja 1

2)

Elewacja 2

3)

Kondygnacja powtarzalna

4)

Przekrój

5)

Przekrój A-A

6)

Lokalizacja Oddziału Pediatrii

7)

Rzut IV piętro

8)

Rzut V piętro

9)

Rzut - stan istniejący przeznaczony na Oddział Pediatrii

10)

Plan sytuacyjny szpitala

11)

Rzut X piętro

12)

Projekt Oddziału Pediatrii

13)

Apteka i kuchnia – parter (koncepcja)

14)

Apteka i kuchnia – piwnica (koncepcja)

15)

Prosektorium (koncepcja)

16)

Zagospodarowanie terenu

17)

Stan istniejący przeznaczony na Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

18)

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej - koncepcja
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik 1a
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów – Etap 1

FORMULARZ FINANSOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1
Wykonanie projektów budowlanych wielobranżowych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr
2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą .
Tabela 1a
L.p. Zadanie

Zakres

1

PB, PR, KI

2

3

Przebudowa, remont, doposażenie oddziałów: neonatologicznego,
ginekologiczno- położniczego, traktu porodowego. Powierzchnia
użytkowa ok. 1350 m2 V i VI piętro bloku łóżkowego. Oddział
Ginekologiczno-Położniczy: 42 łóżka
Oddział neonatologiczny: 18 łóżek i 5 inkubatorów
Przebudowa, remont, doposażenie oddziału intensywnej terapii
dziecięcej. Powierzchnia użytkowa ok. 600 m2. I Pietro bloku
zabiegowego. Ilość stanowisk: 10
Dostosowanie gabinetu zabiegowego Oddziału Urologicznego do
wymogów
sanitarno-higienicznych,
technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne.
W gabinecie zabiegowym o powierzchni ok. 25 m2 wykonuje się:
elektroresekcję, URS, zabiegi PCNL, cystoskopię. Na wyposażenie
gabinetu będzie m.in. aparat rtg z ramieniem „C”. Poprzez
przebudowę części oddziału (ok. 200 m2) należy zaprojektować
nowy gabinet zabiegowy w celu wykonywania w/w zabiegów
również w znieczuleniu ogólnym.

PB, PR, KI

PB, PR, PW, KI

Wartość netto

Stawka
Vat

Wartość brutto
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Wykonanie nadzoru autorskiego
4

5

6

7

8

9

Przebudowa,
remont,
doposażenie
oddziału
urazowoortopedycznego. Powierzchnia użytkowa ok. 900 m2, 51 łóżek. X
piętro bloku łóżkowego.
Przebudowa, remont, doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
Powierzchnia użytkowa ok. 600 m2. Parter części niskiej. Wykonano
już pracownie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego,
angiografii. Należy zmodernizować pozostałą część Zakładu,
uwzględnić nowe aparaty rtg , usg.
Przebudowa, doposażenie pomieszczeń szpitala w celu utworzenia
pracowni hemodynamicznej wraz z łóżkami intensywnego nadzoru
kardiologicznego. Powierzchnia użytkowa ok. 450 m2. Lokalizacja
do ustalenia w trakcie projektowania.
Zabudowa wind w bloku łóżkowym Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7.
Blok łóżkowy: 11 kondygnacji.
Szpital posiada: 6 wind osobowych oraz 2 windy do transportu
pacjentów na łóżkach. Brakuje wind osobowych, do transportu
pacjentów na łożkach.
Montaż
drzwi
przeciwpożarowych
w
bloku
łóżkowym
oddzielających klatkę schodową od oddziałów medycznych. Zakres
projektu: 13 drzwi wyposażone w samozamykacze. Konieczne
uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.
Wykonanie nadzoru autorskiego
Przebudowa, remont, doposażenie przyszpitalnych poradni
specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej, pracowni
diagnostycznych, zabiegowych. Powierzchnia użytkowa ok. 1300
m2 . Poradnie mieszczą się na parterze i pierwszym piętrze części
niskiej. W szpitalu znajduje się ok. 20 poradni specjalistycznych,
kilka gabinetów zabiegowych w tym Lithostar z aparatem rtg

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PW, PR, KI

PB, PR, KI
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10

Przebudowa sal chorych w bloku łóżkowym na potrzeby sal
jednoosobowych z węzłem sanitarnym z dostosowaniem do potrzeb
osób niepełnosprawnych. 17 sal o łącznej powierzchni ok. 408 m2.
Lokalizacja: oddziały medyczne, strona lewa i prawa. Do
wykorzystania są dwie sale pojedyncze na każdym odcinku. Należy
uwzględnić wymianę pionów kanalizacyjnych w sali od X piętra do
piwnicy.
Wykonanie nadzoru autorskiego

PB, PW, PR, KI

11

Przebudowa sanitariatów w oddziałach medycznych. 20
sanitariatów o łącznej powierzchni ok. 900 m2. Lokalizacja:
sanitariaty w oddziałach medycznych (WC, łazienki, brudownik).
Należy uwzględnić wymianę pionów kanalizacyjnych w
sanitariatach od X piętra do piwnicy.
Wykonanie nadzoru autorskiego

PB, PW, PR, KI

12

Przebudowa sanitariatów w poradniach specjalistycznych
dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. 11
sanitariatów.
Wykonanie nadzoru autorskiego

PB, PW, PR, KI

13

Przebudowa poradni ginekologicznej i urologicznej z wykonaniem
w
nich
pomieszczeń
sanitarno-higienicznych.
Poradnie
zlokalizowane są w części niskiej na parterze i I piętrze. Należy
uwzględnić również nowe wyposażenie poradni.
Wykonanie nadzoru autorskiego

PB. PW, PR, KI

14

Przebudowa, doposażenie budynku kuchni w celu lokalizacji w nim
kuchni, sali konferencyjnej oraz apteki. Powierzchnia użytkowa ok.
1780 m2. Orientacyjna koncepcja na załączonych rysunkach.
Kuchnia: posiłki dla ok. 530 pacjentów dziennie (śniadania, obiady,
kolacje). Apteka szpitalna zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
pracownia żywienia pozajelitowego, system dozowania leków unitdose.
Zabudowa wolnej przestrzeni „patia” pomiędzy blokiem łóżkowym
a blokiem zabiegowym z przeznaczeniem na szatnie (piwnica) i
część usługową, komercyjną (parter). Powierzchnia ok. 250 m2.

PB, PR, KI

15

PB, PR, KI
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16

Budowa prosektorium w nowej lokalizacji
z zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa: ok. 300 m2.
Zgodnie z wymaganiami, chłodnia 16 stanowisk, sala sekcyjna.
Powierzchnia użytkowa strefy dojazdu ok. 90 m2. Komunikacja
prosektorium ze szpitalem poprzez istniejący tunel. Należy
przewidzieć gruntowny remont tunelu ok. 330 m2 powierzchni
użytkowej.

PB, PR, KI

Razem

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

X
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1b

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów – Etap 1
(BZP/38/382-13/16)

FORMULARZ FINANSOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 2 - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21
Tabela 1b
L.p. Zadanie
1

Przebudowa
budynku
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.
Krasickiego 21. Powierzchnia użytkowa ok. 6000 m2
Dokumentację
projektową
(projekt
budowlany
i
wykonawczy) wykonało biuro projektowe REAL-PROJEKT,
Katowice, ul. Górnika 7B/4

Zakres

Wartość netto

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich
dla poszczególnych branż: budowlana, elektryczna,
zagospodarowanie terenu, wod-kan, c.o., wentylacjaklimatyzacja, wyposażenie. W obiektach szpitala została
wykonana termomodernizacja budynku łóżkowego,
wymiana instalacji c.o. (etap I), zabudowano instalację
solarną. Należy to uwzględnić w aktualizacji
kosztorysów.
Razem

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

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Stawka
Vat

X

Wartość brutto
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1c

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów – Etap 1
(BZP/38/382-13/16)

FORMULARZ FINANSOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 3 – Uzupełnienie projektu budowlanego - przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana
Pawła II 7 na oddział pediatrii celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Tabela 1c
L.p. Zadanie
1

Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana
Pawła II 7 na oddział pediatrii.
Powierzchnia użytkowa: 580 m2. Lokalizacja: I Piętro
bloku łóżkowego, część prawa (od strony rehabilitacji).
Projekt architektury wykonało biuro projektowe REALPROJEKT, Katowice, ul. Górnika 7B/4

Zakres

Wartość netto

Na podstawie posiadanego
przez Zamawiającego
Projektu architektury. Uzupełnić
projekt
budowlany
o
konstrukcje, instalacje sanitarne,
elektryczne, uzgodnienia w celu
uzyskania decyzji pozwolenia
na
budowę.
Wykonać
przedmiary
i
kosztorysy
inwestorskie
Razem

Stawka
VAT

X

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Wartość brutto
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Załącznik nr 1d

(Pieczęć Wykonawcy)

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów – Etap 1
(BZP/38/382-13/16)

FORMULARZ FINANSOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 4
Wykonanie projektów budowlanych energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów.
Tabela 1d
L.p. Tytuł
A

Zakres

DLA BUDYNKU SZPITALA ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 7
1

Przebudowa pomp ciepła z dostosowaniem do produkcji chłodu,
przygotowania c.w.u. wraz ze współpracą z istniejącym źródłem ciepła i
współudziale kolektorów słonecznych.
W szpitalu zainstalowane są trzy pompy ciepła o łącznej mocy 720 kW do
centralnego ogrzewania budynków szpitala.

PB, PR, KI

3

Instalacja fotowoltaiczna z konstrukcją wsporczą pod panele
fotowoltaiczne w postaci paneli i lameli elewacyjnych fotowoltaicznych.
Planowana moc elektryczna ok. 330 kWp.
Montaż paneli na elewacji budynku w pasach międzykondygnacjami
(moduły fotowoltaiczne) oraz w pasach nad oknami (lamele
fotowoltaiczne)
Wbudowanie
w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną
silników ko generacyjnych zasilanych gazem ziemnym GZ-50 wraz z
możliwością alternatywnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła w
następującym zestawieniu: silniki kogeneracyjne + źródło szczytowe w
obecnej postaci tj. pompy ciepła i PEC. Planuje się zastosowanie trzech
jednostek ko generacyjnych o łącznej mocy elektrycznej 60 kW oraz mocy
grzewczej 120 kW.

PB, PR, KI

4

PB, PR, KI

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto
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5

6

7
8
B
1

2

3

4
5

Modernizacja istniejącej kotłowni parowej z zastosowaniem wytwornicy PB, PR, KI
gazowej lub elektrycznej. Ostateczny wybór po dokonaniu analizy
techniczno-ekonomicznej na etapie projektowania.
W obiekcie zabudowane są dwa parowe kotły gazowo-olejowe o mocy
200 kW każdy dla potrzeb kuchni i Centralnej Sterylizatornii.
System zarządzania gospodarką mediami energetycznymi
PB, PR, KI
Istniejącymi i projektowanymi z wykorzystaniem istniejącej dyspozytorni
szpitala.
System ma zapewnić również monitoring danych i ich
archiwizację.
Wymiana rtęciowych i metalohalogenkowych punktów świetlnych na PB, PR, KI
punkty tupu LED. Ilość punktów świetlnych: ok. 4695
Audyt energetyczny dla zadań wymienionych pkt: 1 do 7
DLA BUDYNKU SZPITALA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KRASICKIEGO 21
Wbudowanie w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną systemu
mikrokogeneracji z równoczesnym pozyskiwaniem energii elektrycznej.
Planuje się zastosowanie jednej jednostki kogeneracyjnej , do 6 kW mocy
elektrycznej praz do 13,5 kW mocy grzewczej.
Instalacja fotowoltaiczna z konstrukcją wsporczą pod panele
fotowoltaiczne w postaci paneli i lameli elewacyjnych fotowoltaicznych.
Planowana pozyskana moc elektryczna: 14,5 kWp.
Wbudowanie w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną
gruntowej pompy ciepła. Pompa ciepła do pracy na ogrzewanie i
podgrzew c.w.u. ze zmienną temperaturą zasilania do 65 stopni. Dolne
źródło: wymiennik gruntowy w postaci sond pionowych.
System zarządzania gospodarką mediami energetycznymi zintegrowany
z systemem w szpitalu przy Al. Jana Pawła II 7
Audyt energetyczny dla zadań od 1 do 4

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

Razem
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

X
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2a

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap I
(BZP/38/382-13/16)

WYKAZ I ZAKRES PROJEKTÓW WRAZ Z SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU
ZAMÓWENIA

PAKIET 1
Wykonanie projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu dostosowania do
wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą .
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie robót budowlanych związanych z przebudową, czy
gruntownym remontem, wymianą instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, niskoprądowych,
wyposażenie w meble, sprzęt, urządzenia medyczne, dostosowanie do wymogów sanitarnych,
technicznych oraz przeciwpożarowych. Celem jest również poprawa standardu pomieszczeń,
dostosowanie do osób niepełnosprawnych.
Tabela 1a
L.p. Zadanie
1
Przebudowa, remont, doposażenie oddziałów: neonatologicznego,
ginekologiczno- położniczego, traktu porodowego. Powierzchnia
użytkowa ok. 1350 m2
V i VI piętro bloku łóżkowego.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy: 42 łóżka
Oddział neonatologiczny: 18 łóżek i 5 inkubatorów
2
Przebudowa, remont, doposażenie oddziału intensywnej terapii
dziecięcej. Powierzchnia użytkowa ok. 600 m2.
I Pietro bloku zabiegowego.
Ilość stanowisk: 10
3
Dostosowanie gabinetu zabiegowego Oddziału Urologicznego do
wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia
medyczne.
W gabinecie zabiegowym o powierzchni ok. 25 m2 wykonuje się:
elektroresekcję, URS, zabiegi PCNL, cystoskopię. Na wyposażenie
gabinetu będzie m.in. aparat rtg z ramieniem „C”. Poprzez
przebudowę części oddziału (ok. 200 m2) należy zaprojektować
nowy gabinet zabiegowy w celu wykonywania w/w zabiegów
również w znieczuleniu ogólnym.

Zakres
PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, PW, KI
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Wykonanie nadzoru autorskiego
4

Przebudowa, remont, doposażenie oddziału urazowoortopedycznego. Powierzchnia użytkowa ok. 900 m2, 51 łóżek. X
piętro bloku łóżkowego.

PB, PR, KI

5

Przebudowa, remont, doposażenie Zakładu Diagnostyki
Obrazowej. Powierzchnia użytkowa ok. 600 m2. Parter części
niskiej. Wykonano już pracownie tomografii komputerowej,
rezonansu magnetycznego, angiografii. Należy zmodernizować
pozostałą część Zakładu, uwzględnić nowe aparaty rtg , usg.
Przebudowa, doposażenie pomieszczeń szpitala w celu
utworzenia pracowni hemodynamicznej wraz z łóżkami
intensywnego nadzoru kardiologicznego. Powierzchnia użytkowa
ok. 450 m2. Lokalizacja do ustalenia w trakcie projektowania.
Zabudowa wind w bloku łóżkowym Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II
7. Blok łóżkowy: 11 kondygnacji.
Szpital posiada: 6 wind osobowych oraz 2 windy do transportu
pacjentów na łóżkach. Brakuje wind osobowych, do transportu
pacjentów na łożkach.
Montaż drzwi przeciwpożarowych w bloku łóżkowym
oddzielających klatkę schodową od oddziałów medycznych.
Zakres projektu: 13 drzwi wyposażone w samozamykacze.
Konieczne uzgodnienia
z rzeczoznawcą p.poż.
Wykonanie nadzoru autorskiego

PB, PR, KI

6

7

8

9

10

Przebudowa, remont, doposażenie przyszpitalnych poradni
specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej, pracowni
diagnostycznych, zabiegowych. Powierzchnia użytkowa ok. 1300
m2 . Poradnie mieszczą się na parterze i pierwszym piętrze części
niskiej. W szpitalu znajduje się ok. 20 poradni specjalistycznych,
kilka gabinetów zabiegowych w tym Lithostar z aparatem rtg
Przebudowa sal chorych w bloku łóżkowym na potrzeby sal
jednoosobowych z węzłem sanitarnym z dostosowaniem do
potrzeb osób niepełnosprawnych. 17 sal o łącznej powierzchni ok.
408 m2. Lokalizacja: oddziały medyczne, strona lewa i prawa. Do
wykorzystania są dwie sale pojedyncze na każdym odcinku.
Należy uwzględnić wymianę pionów kanalizacyjnych w sali od X
piętra do piwnicy.

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PW, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PW, PR, KI

Wykonanie nadzoru autorskiego
11

12

Przebudowa sanitariatów w oddziałach medycznych. 20
sanitariatów o łącznej powierzchni ok. 900 m2. Lokalizacja:
sanitariaty w oddziałach medycznych (WC, łazienki, brudownik).
Należy uwzględnić wymianę pionów kanalizacyjnych w
sanitariatach od X piętra do piwnicy.
Wykonanie nadzoru autorskiego
Przebudowa sanitariatów w poradniach specjalistycznych
dostosowaniem
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

PB, PW, PR, KI

PB, PW, PR, KI
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11 sanitariatów.
Wykonanie nadzoru autorskiego
13

Przebudowa poradni ginekologicznej i urologicznej z
wykonaniem w nich pomieszczeń sanitarno-higienicznych.
Poradnie zlokalizowane są w części niskiej na parterze i I piętrze.
Należy uwzględnić również nowe wyposażenie poradni.
Wykonanie nadzoru autorskiego

PB. PW, PR, KI

14

Przebudowa, doposażenie budynku kuchni w celu lokalizacji w
nim kuchni, sali konferencyjnej oraz apteki. Powierzchnia
użytkowa ok. 1780 m2.
Orientacyjna koncepcja na załączonych rysunkach.
Kuchnia: posiłki dla ok. 530 pacjentów dziennie (śniadania,
obiady, kolacje)
Apteka szpitalna zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
pracownia żywienia pozajelitowego, system dozowania leków
unit-dose.
Zabudowa wolnej przestrzeni
„patia” pomiędzy blokiem
łóżkowym a blokiem zabiegowym z przeznaczeniem na szatnie
(piwnica) i część usługową, komercyjną (parter). Powierzchnia ok.
250 m2.
Budowa prosektorium w nowej lokalizacji
z zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa: ok. 300
m2. Zgodnie z wymaganiami, chłodnia 16 stanowisk, sala
sekcyjna. Powierzchnia użytkowa strefy dojazdu ok. 90 m2.
Komunikacja prosektorium ze szpitalem poprzez istniejący tunel.
Należy przewidzieć gruntowny remont tunelu ok. 330 m2
powierzchni użytkowej.

PB, PR, KI

15

16

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB- projekt budowlany
PR- przedmiary robót dla poszczególnych branż
KI - kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż
PW- projekt wykonawczy
Uwaga: dla pozycji 3,8,10,11,12,13 należy wykonać (koszt ująć w ofercie przetargowej) również
projekt wykonawczy z aranżacją wnętrz, STWiOR, nadzorem autorskim.
PB (projekt budowlany) obejmuje:
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1. Inwentaryzacja pomieszczeń do celów projektowych objętych opracowaniem
2. Koncepcja funkcjonalna zaakceptowana przez Zamawiającego wraz z notatką
materiałową.
PROJEKT BUDOWLANY
1. Projekt budowlany architektury,
2. Projekt budowlany konstrukcyjny (w razie potrzeby);
3. Projekt podstawowy technologiczny;
4. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wod - kan. i c.o. c.wu.;
5. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w niezbędnym zakresie dla
powierzchni gdzie wymagana jest wentylacja mechaniczna;
6. Projekt budowlany gazów medycznych dot. danej powierzchni;
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7. Projekt budowlany instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych, słaboprądowych
(telefonicznej, kontroli dostępu, telewizji użytkowej, przyzywowej, komputerowej,
przeciwpożarowej);
8. Koordynacja międzybranżowa, uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców ds. sanepid i ppoż.
bhp i ergonomii oraz przygotowanie wniosku i wystąpienie do Urzędu Miasta JastrzębieZdrój o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli dotyczy).
PZREDMIARY ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

Wymagania dla PAKIETU 1
1. Projekt budowlany powinien być na etapie opracowania na bieżąco konsultowany i uzgadniany
przez Wykonawcę z Zamawiającym, w celu wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii.
Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań
roboczych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia powinien zostać utrwalony w formie
protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu.
2. Przekazany projekt budowlany będzie wewnętrznie skoordynowany technicznie i
międzybranżowo oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie
wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także opis opracowań i dokumentacji
składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta
wymagane art.20 ust.4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami.
3. Wszelkie wytyczne dotyczące projektowania przedmiotu zamówienia, wynikające z wykonanych
przez Wykonawcę ekspertyz, badań, opracowań, opinii itp. muszą być uwzględnione w
zaproponowanej przez Wykonawcę cenie określonej w ofercie.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następującej formie:
a) projekt budowlany- 6 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej,
b) przedmiary robót dla poszczególnych branż- po 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD,
c) kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż- po 4 egzemplarze oraz w wersji
elektronicznej na płycie CD,
5. Zamawiający otrzyma projekty budowlane wielobranżowe na własność wraz z przeniesieniem
praw autorskich na Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na
żądanie Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga uzupełnienia projektu budowlanego o ewentualne uwagi uzyskane od
organu administracji wydającego decyzję – pozwolenie na budowę.
8. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich zmian wynikających ze zmian przepisów
wynikłych w trakcie realizacji zadania.
9. Projekt budowlany powinien w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w
szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie
utrudniający uczciwej konkurencji- opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i
jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy
zharmonizowane; nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu
zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń- o propozycji
takiego opisu Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego,
10. Projekty budowlane będą wykorzystane do opracowania Studiów Wykonalności i wniosków o
dofinansowanie projektów z Funduszy Unijnych na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązuje się do
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dostosowania projektu budowlanego (w razie potrzeby) do wymogów regulaminu naborów
wniosków o dofinansowanie oraz do wymogów wykonawcy Studium Wykonalności.
11. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od
dnia podpisania umowy „Harmonogramu realizacji projektów budowlanych” (zwanym dalej
Harmonogramem) wymienionych wyżej projektów budowlanych. Po zaakceptowaniu
Harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji, korekty Harmonogramu pod warunkiem, że
zostanie dotrzymany termin realizacji przedmiotu umowy.
12. W ramach aktualizacji Harmonogramu, Zamawiający może zrezygnować, przed określoną w
Harmonogramie datą rozpoczęcia opracowania projektu budowlanego, z wykonania
któregokolwiek projektu wymienionego w tabeli 1a w załączniku nr 2a do SIWZ. O tym fakcie
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, a wartość przedmiotu zamówienia ulegnie
pomniejszeniu o koszt danego projektu budowlanego.
13. Projekt budowlany, musi zostać tak opracowany, aby nie zachwiać ciągłości pracy Szpitala oraz
winien przewidywać etapowość poszczególnych prac budowlanych.
14 Projekt musi być kompletny, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami aby na jej podstawie
uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.
15. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze
stanem faktycznym. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym. Wszelkie prace objęte
przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
a w szczególności z: -Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 2016, poz. 290 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 2164), Rozporządzenie Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj. bud. (Dz. U.
2013, poz. 762 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunków technicznych (Dz. U. 2013, poz. 926 ze zm.).
16. W ramach nadzoru autorskiego (pozycje 3,8,10,11,12,13) Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do:
a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku zaproponowania
przez Wykonawcę robót budowlanych w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń
„równoważnych” to znaczy o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej
niniejszą umową dokumentacji projektowej – zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy
ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii i na temat parametrów tych materiałów
lub urządzeń,
b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót
budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
c) udziału w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (ów) na
budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez
Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych
sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy,
d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze
końcowym inwestycji
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 2b
(Pieczęć Wykonawcy)

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap 1
(BZP/38/382-13/16)

WYKAZ I ZAKRES PROJEKTÓW WRAZ Z SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU
ZAMÓWENIA
PAKIET 2 - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – przebudowa budynku Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21
Tabela 1b
L.p. Zadanie
1
Przebudowa
budynku
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.
Krasickiego 21. Powierzchnia użytkowa ok. 6000 m2
Dokumentację
projektową
(projekt
budowlany
i
wykonawczy) wykonało biuro projektowe REAL-PROJEKT,
Katowice, ul. Górnika 7B/4

Zakres
Aktualizacja kosztorysów
inwestorskich
dla poszczególnych branż:
budowlana,
elektryczna,
zagospodarowanie terenu,
wod-kan, c.o., wentylacjaklimatyzacja, wyposażenie.
W obiektach szpitala została
wykonana
termomodernizacja
budynku
łóżkowego,
wymiana instalacji c.o. (etap
I), zabudowano instalację
solarną.
Należy
to
uwzględnić w aktualizacji
kosztorysów.

Wykonawca wykona:
1. Przedmiary robót dla poszczególnych branż- po 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD,
2. Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż- po 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej
na płycie CD,
3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać jednokrotnej nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów
inwestorskich na żądanie Zamawiającego.

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

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2c
(Pieczęć Wykonawcy)

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap 1
(BZP/38/382-13/16)

WYKAZ I ZAKRES PROJEKTÓW WRAZ Z SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU
ZAMÓWENIA
PAKIET 3 – Uzupełnienie projektu - przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7 na oddział pediatrii celu
dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
Tabela 1c
L.p.
Zadanie
1
Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 na oddział pediatrii.
Powierzchnia użytkowa: 580 m2. Lokalizacja: I Piętro bloku
łóżkowego, część prawa (od strony rehabilitacji).
Projekt architektury wykonało biuro projektowe REAL-PROJEKT,
Katowice, ul. Górnika 7B/4

Zakres
Na
podstawie
posiadanego przez
Zamawiającego
Projektu
architektur,uzupełnić
projekt budowlany o
konstrukcje,
instalacje sanitarne,
elektryczne,
uzgodnienia w celu
uzyskania
decyzji
pozwolenia
na
budowę. Wykonać
przedmiary
i
kosztorysy
inwestorskie

PB (projekt budowlany) obejmuje:
PROJEKT BUDOWLANY
1. Projekt budowlany konstrukcyjny;
2. Projekt podstawowy technologiczny ;
3. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wod - kan. i c.o. c.wu.;
4. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w niezbędnym zakresie dla
powierzchni gdzie wymagana jest wentylacja mechaniczna
5. Projekt budowlany gazów medycznych dot. danej powierzchni;
6. Projekt budowlany instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych, słaboprądowych
(telefonicznej, kontroli dostępu, telewizji użytkowej, przyzywowej, komputerowej, sygnalizacji
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p.poż);
7. Koordynacja międzybranżowa, uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców ds. sanepid i ppoż. bhp i
ergonomii oraz przygotowanie wniosku i wystąpienie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli dotyczy).
PZREDMIARY ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
Wymagania dla PAKIETU 3
1. Projekt budowlany winien być na etapie opracowania na bieżąco konsultowany i uzgadniany
przez Wykonawcę z Zamawiającym, w celu wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii.
Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań
roboczych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia powinien zostać utrwalony w formie
protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu.
2. Przekazany projekt budowlany będzie wewnętrznie skoordynowany technicznie i
międzybranżowo oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie
wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także opis opracowań i dokumentacji
składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta
wymagane art.20 ust.4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami.
3. Wszelkie wytyczne dotyczące projektowania przedmiotu zamówienia, wynikające z wykonanych
przez Wykonawcę ekspertyz, badań, opracowań, opinii itp. muszą być uwzględnione w
zaproponowanej przez Wykonawcę cenie określonej w ofercie.
4. Projekt budowlany zostanie wykonany w następującej formie:
a) projekt budowlany- 6 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej,
b) przedmiary robót dla poszczególnych branż- po 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD,
c) kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż- po 4 egzemplarze oraz w wersji
elektronicznej na płycie CD,
5. Zamawiający otrzyma projekt budowlany na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na
żądanie Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga uzupełnienia projektu budowlanego o ewentualne uwagi uzyskane od
organu administracji wydającego decyzję – pozwolenie na budowę.
8. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich zmian wynikających ze zmian przepisów
wynikłych w trakcie realizacji zadania.
9. Projekt budowlany powinien w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w
szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie
utrudniający uczciwej konkurencji- opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i
jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy
zharmonizowane; nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu
zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń- o propozycji
takiego opisu Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego,
10. Projekt budowlany będzie wykorzystany do opracowania Studium Wykonalności i wniosku
o dofinansowanie projektów z Funduszy Unijnych na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązuje się
do dostosowania projektu budowlanego (w razie potrzeby) do wymogów regulaminu naborów
wniosków o dofinansowanie, oraz do wymogów Wykonawcy Studium Wykonalności.
11. Projekt budowlany, musi zostać tak opracowany, aby nie zachwiać ciągłości pracy Szpitala oraz
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winien przewidywać etapowość poszczególnych prac budowlanych.
12. Projekt budowlany musi być kompletny, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, aby na tej
podstawie uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.
13. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze
stanem faktycznym. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym. Wszelkie prace objęte
przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
a w szczególności z: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Jedn.tekst Dz.U. 2016, poz. 290), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2015 r. poz. 2164), Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj. bud. (Dz. U. 2013, poz. 762 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych (Dz. U. 2013, poz. 926 ze zm.)..
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2d
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap 1
(BZP/38/382-13/16)

WYKAZ I ZAKRES PROJEKTÓW WRAZ Z SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU
ZAMÓWENIA

PAKIET 4
Wykonanie projektów budowlanych energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu
podniesienia efektywności energetycznej obiektów.
Tabela 1d
Zakres
L.p. Tytuł
A
DLA BUDYNKU SZPITALA ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 7
1

3

4

5

6

7

Przebudowa pomp ciepła z dostosowaniem do produkcji chłodu,
przygotowania c.w.u. wraz ze współpracą z istniejącym źródłem ciepła i
współudziale kolektorów słonecznych.
W szpitalu zainstalowane są trzy pompy ciepła o łącznej mocy 720 kW do
centralnego ogrzewania budynków szpitala.
Instalacja fotowoltaiczna z konstrukcją wsporczą pod panele
fotowoltaiczne w postaci paneli i lameli elewacyjnych fotowoltaicznych.
Planowana moc elektryczna ok. 330 kWp.
Montaż paneli na elewacji budynku w pasach międzykondygnacjami
(moduły fotowoltaiczne) oraz w pasach nad oknami (lamele
fotowoltaiczne)
Wbudowanie w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną
silników ko generacyjnych zasilanych gazem ziemnym GZ-50 wraz z
możliwością alternatywnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła w
następującym zestawieniu: silniki kogeneracyjne + źródło szczytowe w
obecnej postaci tj. pompy ciepła i PEC. Planuje się zastosowanie trzech
jednostek ko generacyjnych o łącznej mocy elektrycznej 60 kW oraz mocy
grzewczej 120 kW.
Modernizacja istniejącej kotłowni parowej z zastosowaniem wytwornicy
gazowej lub elektrycznej. Ostateczny wybór po dokonaniu analizy
techniczno-ekonomicznej na etapie projektowania.
W obiekcie zabudowane są dwa parowe kotły gazowo-olejowe o mocy
200 kW każdy dla potrzeb kuchni i Centralnej Sterylizatornii.
System zarządzania gospodarką mediami energetycznymi
Istniejącymi i projektowanymi z wykorzystaniem istniejącej dyspozytorni
szpitala.
System ma zapewnić również monitoring danych i ich
archiwizację.
Wymiana rtęciowych i metalohalogenkowych punktów świetlnych na

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI
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8
B

punkty tupu LED. Ilość punktów świetlnych: ok. 4695
Audyt energetyczny dla zadań wymienionych pkt: 1 do 7
DLA BUDYNKU SZPITALA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KRASICKIEGO 21

1

Wbudowanie w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną systemu
mikrokogeneracji z równoczesnym pozyskiwaniem energii elektrycznej.
Planuje się zastosowanie jednej jednostki kogeneracyjnej , do 6 kW mocy
elektrycznej praz do 13,5 kW mocy grzewczej.
2 Instalacja fotowoltaiczna z konstrukcją wsporczą pod panele
fotowoltaiczne w postaci paneli i lameli elewacyjnych fotowoltaicznych.
Planowana pozyskana moc elektryczna: 14,5 kWp.
3 Wbudowanie w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną
gruntowej pompy ciepła. Pompa ciepła do pracy na ogrzewanie i
podgrzew c.w.u. ze zmienną temperaturą zasilania do 65 stopni. Dolne
źródło: wymiennik gruntowy w postaci sond pionowych.
System zarządzania gospodarką mediami energetycznymi zintegrowany
4
z systemem w szpitalu przy Al. Jana Pawła II 7
5 Audyt energetyczny dla zadań od 1 do 4
PB- projekt budowlany,
PR- Przedmiary robót,
KI-Kosztorysy inwestorskie

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB, PR, KI

PB (projekt budowlany) obejmuje:
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1. Inwentaryzacja powierzchni do celów projektowych objętych opracowaniem
2. Koncepcja funkcjonalna zaakceptowana przez Zamawiającego wraz z notatką materiałową.
PROJEKT BUDOWLANY
1. Projekt budowlany architektury (jeśli dotyczy),
2. Projekt budowlany konstrukcyjny (w razie potrzeby);
3. Projekt podstawowy technologiczny ;
4. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wod - kan. i c.o. c.wu. (jeżeli wymagany)
5. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w niezbędnym zakresie dla
powierzchni gdzie wymagana jest wentylacja mechaniczna
6. Projekt budowlany instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych, słaboprądowych,
przeciwpożarowych (jeśli wymagany)
7. Koordynacja międzybranżowa, uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców ds. sanepid i ppoż. bhp i
ergonomii (jeśli wymagane) oraz przygotowanie wniosku i wystąpienie do Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli dotyczy)
PRZEDMIARY ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH RANŻ
KOSZTORYSY INWESTORSKIE
I. Wymagania dla PAKIETU 4
1. Projekt budowlany winien być na etapie opracowania na bieżąco konsultowany i uzgadniany
przez Wykonawcę z Zamawiającym, w celu wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii.
Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań
roboczych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia powinien zostać utrwalony w formie
protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu.
2. Przekazany projekt będzie wewnętrznie skoordynowany technicznie i międzybranżowo oraz
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia
sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
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zakresie wynikającym z przepisów, a także opis opracowań i dokumentacji składających się na
komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art.20 ust.4
ustawy prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami.
3. Wszelkie wytyczne dotyczące projektowania przedmiotu zamówienia, wynikające z wykonanych
przez Wykonawcę ekspertyz, badań, opracowań, opinii itp. muszą być uwzględnione w
zaproponowanej przez Wykonawcę cenie określonej w ofercie.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następującej formie:
a) projekt budowlany- 6 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej,
b) przedmiary robót dla poszczególnych branż- po 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD,
c) kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż- po 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej
na płycie CD,
5. Zamawiający otrzyma projekty budowlane wielobranżowe na własność wraz z przeniesieniem
praw autorskich na Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na
żądanie Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga uzupełnienia projektu budowlanego o ewentualne uwagi uzyskane od
organu administracji wydającego decyzję – pozwolenie na budowę.
8. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich zmian wynikających ze zmian przepisów
wynikłych w trakcie realizacji zadania.
9. Projekt budowlany powinien w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w
szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie
utrudniający uczciwej konkurencji- opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i
jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy
zharmonizowane; nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu
zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń- o propozycji
takiego opisu Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego,
10. Projekty budowlane będą wykorzystane do opracowania Studiów Wykonalności i wniosków o
dofinansowanie projektów z Funduszy Unijnych na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązuje się do
dostosowania projektu budowlanego (w razie potrzeby) do wymogów regulaminu naborów
wniosków o dofinansowanie oraz do wymogów wykonawcy Studium Wykonalności.
11. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wspólnie z Zamawiającym w terminie 3 dni od
podpisania umowy „Harmonogramu realizacji projektów budowlanych” (zwanym dalej
Harmonogramem) wymienionych wyżej projektów budowlanych. Po zaakceptowaniu
Harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji, korekty Harmonogramu pod warunkiem, że
zostanie dotrzymany termin realizacji przedmiotu umowy.
12. W ramach aktualizacji Harmonogramu, Zamawiający może zrezygnować, przed określoną w
Harmonogramie datą rozpoczęcia opracowania projektu budowlanego, z wykonania
któregokolwiek projektu wymienionego w tabeli 1d w załączniku 1d do SIWZ. O tym fakcie
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, a wartość przedmiotu zamówienia ulegnie
pomniejszeniu o koszt danego projektu budowlanego.
13. Projekt budowlany, musi zostać tak opracowany, aby nie zachwiać ciągłości pracy Szpitala oraz
winien przewidywać etapowość poszczególnych prac budowlanych.
16 Projekt musi być kompletny, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami aby na jej podstawie
uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.
14. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze
stanem faktycznym. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym. Wszelkie prace objęte
przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
a w szczególności z: -Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
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szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 2016, poz. 290 z późn.zm.), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 2164), Rozporządzenie Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj. bud. (Dz. U.
2013, poz. 762 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunków technicznych (Dz. U. 2013, poz. 926 ze zm.).
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY: ………………......................……………………………………………….
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ………......................…………………………………
ADRES: ………………………………………........................…………………………………..………..
POWIAT: …………………........……………… WOJEWÓDZTWO: …………….................................
TEL.: …………………..............……… FAX: …………...........……………… E-MAIL: ………....…….
NIP: ……………………………...................……………. REGON: ………………………………..........
BANK/ NR KONTA: ……………….........................…………………………………………………….
Nazwa i siedziba Zamawiającego: ………...........................……………………………………………
…....................……………………………..…………………………………………………….......……..
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Wykonanie projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych
powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap I” (BZP/38/382-13/16), oferuję realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, za cenę ryczałtową:
Nazwa pakietu
Pakiet 1 - Wykonanie projektów budowlanych
przebudowy, remontu, doposażenia wybranych
powierzchni
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu
dostosowania do wymagań Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie
szczegółowych
wymagań,
jakim
powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
Pakiet 2 - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich –
przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul.
Krasickiego 21
Pakiet 3 – Uzupełnienie projektu budowlanego przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al.
Jana Pawła II 7 na oddział pediatrii celu
dostosowania do wymagań Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie
szczegółowych
wymagań,
jakim
powinny

Wartość netto

VAT %

Wartość brutto
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odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
Pakiet 4 - Wykonanie projektów budowlanych
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w
celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów
RAZEM

x

Całkowita łączna wartość usługi wynosi …….....................……… złotych
(słownie:

……………………………………….……..........

złotych)

w

tym

wartość

netto

…….........………………. (słownie: ……………………………………….……. złotych).
Powyższa cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach
przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym pełnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
Termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- Pakiety: 1 i 4: – w terminie od 90 do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Harmonogramu realizacji projektów budowlanych,
- Pakiety 2 i 3: w terminie od 90 do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Oferuję wykonanie wskazanego poniżej przedmiotu zamówienia w następującym czasie:
Pakiet nr 1 : ………… dni*
Pakiet nr 2 : ………… dni*
Pakiet nr 3 : ………… dni*
Pakiet nr 4 : ………… dni*
*)Uwaga!!!!! Należy wpisać, jaką liczbę dni Wykonawca oferuje spośród dopuszczonych przez
Zamawiającego opcji, tj.: od 90 dni do 120 dni
Jednocześnie oświadczamy, iż:
1. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
2. Zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową tj. z: Wykazem i zakresem projektów
oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte.
3. Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się
podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.
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5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania
ofert.

6.

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

w dniu ……………… w formie ………..……….......……………….…………………
7.

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

8.

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

Lp
.
1.
2.

Lp
.
1.
2.

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap 1” (BZP/38/382-13/16)

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

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 ze zm.) oświadczamy, że:
- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
- spełniamy warunki dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej

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

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap 1” (BZP/38/382-13/16)
NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................
ADRES: ................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap I” (BZP/38/382-13/16)
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum* oświadczam, że 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 ze zm.), nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
z powodu niżej przedstawionych przesłanek:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)
(uchylony);
1a) (uchylony;
2)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
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albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partner a lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10)
wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11)
wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
komandytowo akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”.
6)

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

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE OSOB FIZYCZNYCH
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap 1” (BZP/38/382-13/16)

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

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap I” (BZP/38/382-13/16)
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 ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap 1” (BZP/38/382-13/16)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów – Etap I” (BZP/38/382-13/16)
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.
W załączeniu składam listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 8

WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji w pkt. 8.1. ppkt. 2)
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów – Etap I” (BZP/38/382-13/16)

Podmiot, na
rzecz którego
usługi zostały
wykonane

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Nazwa zamówienia / zakres
składający się na przedmiot
zrealizowanego zamówienia
tj. wykaz projektów
budowlanych/dokumentacji
projektowych
(Należy podać informacje na podstawie
których, Zamawiający będzie mógł
jednoznacznie stwierdzić spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu*)

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

Nazwa
podmiotu,
wykazującego
posiadanie
doświadczenia
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W razie potrzeby tabelę należy odpowiednio powielić

U W A G A:
1) Zamawiający będzie brał pod uwagę powierzchnię użytkową liczoną wyłącznie wg nowej normy PNISO 9836:1997.
2) Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody (poświadczenia lub inne dokumenty,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia) określające, czy zadania te zostały wykonane należycie
3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu do wykonania
zamówienia innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy (podmiot ten
został wskazany w ostatniej kolumnie powyższej tabeli) zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia wraz z informacją czy wskazany podmiot będzie brać bezpośredni udział w
realizacji zamówienia

Miejscowość …..........................., dnia.................2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 9
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWINIA
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji w pkt. 8.1. ppkt. 3)

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów – Etap 1” (BZP/38/382-13/16)

Tabela A – dotyczy pakietu 1 i 3:
Imię i nazwisko
osoby

Kwalifikacje zawodowe/zakres
posiadanych uprawnień
(należy wpisać pełną nazwę posiadanych
uprawnień wraz z podaniem nr i daty ich
wydania)

Informacja o
Nazwa podmiotu
podstawie do
wykazującego
dysponowania
posiadanie
daną osobą/
doświadczenia
(wpisać nazwę Wykonawcy
forma
lub nazwę podmiotu, który
współpracy
(wpisać np. umowa
udostępni Wykonawcy
o pracę, zlecenie
niezbędne zasoby do
itp.)
realizacji przedmiotu
zamówienia)

Pakiet 1

Pakiet 3

W razie potrzeby tabelę należy odpowiednio powielić
Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymieniona osoba/osoby posiada/ją odpowiednie doświadczenie
zawodowe jak i uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

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

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Tabela B - Dotyczy pakietu 2:

Imię i nazwisko osoby

Informacja o
podstawie do
dysponowania daną
osobą/ forma
współpracy
(wpisać np. umowa o
pracę, zlecenie itp.)

Nazwa podmiotu wykazującego posiadanie
doświadczenia
(wpisać nazwę Wykonawcy lub nazwę podmiotu,
który udostępni Wykonawcy niezbędne zasoby do
realizacji przedmiotu zamówienia)

W razie potrzeby tabelę należy odpowiednio powielić

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymieniona osoba/osoby posiada/ją 3-letnie doświadczenie zawodowe w
kosztorysowaniu robót w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektroenergetycznej prowadzonych w obiektach
lecznictwa zamkniętego oraz odpowiednie uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

Miejscowość …..........................., dnia.................2016 r.
…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Tabela C - Dotyczy pakietu nr 4:
Imię i nazwisko
osoby

Kwalifikacje zawodowe/zakres
posiadanych uprawnień
(należy wpisać pełną nazwę posiadanych
uprawnień wraz z podaniem nr i daty ich
wydania)

Informacja o
Nazwa podmiotu
podstawie do
wykazującego posiadanie
dysponowania
doświadczenia
daną osobą/ forma (wpisać nazwę Wykonawcy
lub nazwę podmiotu, który
współpracy
(wpisać np. umowa o
udostępni Wykonawcy
pracę, zlecenie itp.) niezbędne zasoby do realizacji
przedmiotu zamówienia)

W razie potrzeby tabelę należy odpowiednio powielić
Ponadto oświadczam, iż wymieniona osoba/osoby posiada/ją co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,
zrealizowała/ły co najmniej co najmniej po 1 projekcie z branży w której się specjalizuje, który jest tożsamy z
przedmiotem zamówienia określonym w załączniku nr 2d do SIWZ (tabela 1d) jak i posiada/ją odpowiednie
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

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

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

U W A G A:
1) Główny Projektant – Kierownik zespołu oprócz pełnienia funkcji projektanta branży
architektonicznej będzie osobą, upoważnioną do zarządzania realizacją Umowy i do
bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w myśl art. 20 ustawy Prawo budowlane.
2) Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony
również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
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3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego
podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy (podmiot ten został wskazany w
ostatniej kolumnie każdej z Tabel), Wykonawca jest zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia wraz z informacją czy wskazany podmiot będzie brać bezpośredni udział w
realizacji zamówienia.

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

…………………………………………………
Podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 10
UMOWA NR ……/2016
Zawarta w dniu ................ 2016 roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778,
reprezentowanym przez:
Grażyna Kuczera - Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
..........................................................................
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem ................................prowadzonego przez
..........................................., która posługuje się numerem NIP ..................... oraz numerem REGON
.......................................,
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………..,
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z przepisami art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w
następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr BZP/38/382-13/16 na „Wykonanie
wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych
powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów – Etap I”, ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych nr ……………… z dnia …………….

1.

2.
3.

4.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest: Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych
przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań
technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów – Etap I.
Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do umowy, tj. Wykaz i zakres projektów
wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz ludzkim umożliwiającym mu wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Pakiet 1 - Wykonanie projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych
powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu
dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
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wykonującego działalność leczniczą
wartość netto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100),
wartość brutto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100).
Pakiet 2 – Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – przebudowa budynku Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21
wartość netto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100),
wartość brutto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100).
Pakiet 3 – Uzupełnienie projektu budowlanego - przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7 na oddział pediatrii
celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą
wartość netto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100),
wartość brutto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100).
Pakiet 4 – Wykonanie projektów budowlanych energooszczędnych rozwiązań technologicznych
w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów
wartość netto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100),
wartość brutto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100).
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy:
wartość netto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100),
wartość brutto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100).
Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 4 jest stałe, z zastrzeżeniem § 4 pkt 31 oraz §
6 pkt 132.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2, a
Zamawiający do zapłaty umówionej ceny określonej w § 2 pkt. 4.

5.
6.

1.
2.
3.

4.

5.
1
2

§3
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
tj.: „Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”.
Każdy projekt ma być kompletny i spełniający wszystkie wymogi dla przyjęcia zgłoszenia
uzyskania pozwolenia na budowę we właściwym organie nadzoru architektonicznego.
Konieczność ewentualnego uzupełnienia dokumentacji na etapie postępowania o uzyskanie
przyjęcia zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę leży po stronie Wykonawcy i
wchodzi w skład niniejszej umowy.
W przypadku wystąpienia błędów lub braków w dokumentacji będącej przedmiotem
zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową na roboty dodatkowe,
błędne lub zbędne, a wykonane zgodnie z projektem.
Każdy projekt nie może utrudniać Zamawiającemu określenia przedmiotu zamówienia,
którego dotyczy projekt, zgodnie z art. 29 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zastrzeżenie - § 4 pkt 3 - ma zastosowanie tylko w przypadku pakietu nr 1 i 4
Zastrzeżenie - § 6 pkt 13 – ma zastosowanie tylko w przypadku pakietu nr 1
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6. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
jest zobowiązany do realizowana przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
7. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i
użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót
budowlanych w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń „równoważnych” to znaczy o
parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej –
zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii i na
temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,
b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych
wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
c) udziału w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (ów) na budowie
wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub
występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez wykonawcę robót
budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej
umowy,
d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym
inwestycji3
8. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) udostępnienia Wykonawcy wszelkich posiadanych materiałów mających znaczenie dla
wykonania przedmiotu zamówienia, jak również udzieli Wykonawcy upoważnienia do
występowania w imieniu Zamawiającego, w zakresie czynności związanych z
opracowaniem niniejszego przedmiotu umowy,
b) udzielania odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy dotyczące przedmiotu
zamówienia w terminie do 3 dni od daty ich wpłynięcia do Zamawiającego,
c) uczestniczenia w spotkaniach i konsultacjach na temat bieżącego postępu prac.

§4
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Umowa obowiązuje4:
- Pakiety: 1 i 4 – od dnia podpisania Harmonogramu realizacji projektów budowlanych, tj.
od dnia ………………….. do dnia ……………….
- Pakiety 2 i 3: w terminie od dnia podpisania umowy, tj. od dnia …………………. do dnia
……………
2. Przedmiot zamówienia jest realizowany zgodnie z „Harmonogramem realizacji projektów
budowlanych”, który będzie ustalany przez obie strony umowy. Harmonogram ten może być
aktualizowany w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem że zostanie dotrzymany termin
realizacji przedmiotu umowy5.
3. W ramach aktualizacji wyżej wymienionego Harmonogramu, Zamawiający może zrezygnować
przed określoną w nim datą rozpoczęcia opracowania projektu budowlanego z wykonania
któregokolwiek z projektów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1a i 1d do niniejszej
3

Niniejszy ustęp ma zastosowanie tylko w przypadku pakietu nr 1
Data końcowa realizacji umowy ustalona jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu oferty,
spośród dopuszczonych przez Zamawiającego opcji, tj. od 90 do 120 dni kalendarzowych
5
Niniejszy ustęp ma zastosowanie tylko w przypadku pakietu nr 1 i 4
4
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umowy. O tym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, a wartość przedmiotu
zamówienia ulegnie pomniejszeniu o koszt danego projektu budowlanego6.
§5
Zasady odbioru przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu na piśmie fakt
ukończenia określonego projektu budowlanego celem dokonania jego odbioru.
2. Po przekazaniu Zamawiającemu poszczególnych projektów budowlanych do konsultacji,
Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych przekaże Wykonawcy ewentualne poprawki,
uwagi.
3. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego poprawek, uwag w terminie 7 dni roboczych uznaje
się za przyjęcie opracowania bez poprawek, uwag.
4. Wykonawca naniesie poprawki, uwzględni uwagi w terminie wskazanym przez
Zamawiającego i przekaże skorygowane projekty budowlane Zamawiającemu.
5. Protokoły odbioru zawierać będą:
a) datę i miejsce sporządzenia protokołu
b) określenie przedmiotu odbioru
c) wymienienie osób uczestniczących w odbiorze
d) wykaz dokumentów przekazywanych przez WYKONAWCĘ
e) wykaz ujawnionych wad
f) termin usunięcia ujawnionych wad
g) imię i nazwisko osoby sporządzającej
h) podpisy umocowanych przedstawicieli stron.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie określonej w
załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

1.

2.

3.
4.
5.

6

§6
Wynagrodzenie i warunki płatności
Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy będzie płatna po wykonaniu każdego z projektów budowlanych, na podstawie
protokołu odbioru.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionej
faktury do siedziby Zamawiającego (faktura powinna zawierać numer umowy), po wykonaniu
przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli
rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej
w ostatnim dniu terminu płatności.
Podstawę do wystawienia faktury Vat stanowi protokół odbioru.
Wynagrodzenie wskazane jako brutto w § 2 pkt 4 obejmuje wszystkie wydatki Wykonawcy
związane z realizacją niniejszej umowy.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności
przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać
nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Nadto wierzytelność ta nie może być

Niniejszy ustęp ma zastosowanie tylko w przypadku pakietu nr 1 i 4
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki
itp.).
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności dokonywać innych czynności, których przedmiotem jest wierzytelność
wynikająca z niniejszej umowy, a której celem jest przystąpienie osoby trzeciej do zobowiązań
Zamawiającego - w szczególności czynności prawnych, które skutkują ustanowieniem
odpowiedzialności osobistej bądź odpowiedzialności pewnymi przedmiotami majątkowymi
przez osobę trzecią (np. poręczenie, gwarancja itp.) skutkującymi w przypadku spłaty
wierzyciela nabyciem spłaconej wierzytelności przez osobę trzecią do wysokości dokonanej
zapłaty.
Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli
upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego innej firmie, w tym firmie prowadzącej
pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu
Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
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 nie sklasyfikowaną, jak i
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
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 wyłącznie za
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w pkt 8, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia
wskazanego jako brutto w § 2 pkt. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
W razie naruszenia obowiązku opisanego w pkt 9, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia
wskazanego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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12. Należność Wykonawcy za nadzór autorski zostanie uregulowana po dokonaniu nadzoru autorskiego
każdego z wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na podstawie protokołu
potwierdzającego jego wykonanie7.
13. W sytuacji gdy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego nie dojdzie do realizacji robót budowlanych
w oparciu o projekty budowlane z nadzorem autorskim, Zamawiający zastrzega, że wartość należnego
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartość nadzoru autorskiego8

1.

2.
3.

4.

§7
Kary umowne
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać
będą następujące kary umowne
1) Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 4% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji
przedmiotu umowy,
c) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 3 pkt 6
zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 1% wartości umowy brutto.
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych
niż wymienione w pkt 1 lit a) do c) Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości
3% wartości umowy brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w
dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie
uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§8
Odpowiedzialność za realizację umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi na nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: Eugeniusz Klapuch, Tomasz Ważny,
b) ze strony Wykonawcy: Pan(i)…………..............................................................tel: ........................
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady projektów budowlanych
zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w
szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w
odpowiednich normach i przepisach
3. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwe projekty budowlane przysługuje prawo żądania:
a) usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów,
b) obniżenia wynagrodzenia,
c) odstąpienia od umowy, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację inwestycji na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,
7
8

Niniejszy ustęp ma zastosowanie tylko w przypadku pakietu nr 1
Niniejszy ustęp ma zastosowanie tylko w przypadku pakietu nr 1
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d) pokrycia kosztów wynikających z wad, które pociągają za sobą wykonanie dodatkowych
prac budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej i kosztorysach,
e) dokumentacji uzupełniającej, w sytuacji niekompletności dokumentacji objętej niniejsza
umową.

§9
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby
Wykonawcy przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie, bezwarunkowo i na wyłączność
autorskie prawa majątkowe do wykonanego opracowania, na następujących polach
eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz
zapisu magnetycznego,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału lub egzemplarzy, na których dzieło
utrwalono,
3) wystawianie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie,
4) wykorzystywanie do ewentualnych przyszłych prac – opracowań wykonywanych przez
Zamawiającego lub na jego zlecenie, a związanych merytorycznie z tematem zamówienia,
a w tym dokonywanie w niej ewentualnych zmian, przeróbek i uzupełnień
z poszanowaniem autorskich praw osobistych przysługujących Wykonawcy.
3.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

4.

Korzystanie przez Zamawiającego z przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy
autorskich praw majątkowych nie wymaga odrębnego zezwolenia Wykonawcy.

5.

Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 9 ust. 3
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

6.

Wykonawca zobowiązuje się, że udostępnione przez Zamawiającego dane zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia z
tytułu wykonania części umowy;
b) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób
sprzeczny z umową lub z nienależytą starannością;
c) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem realizacji
przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył ją w
terminie, o którym mowa w § 4 pkt 1 w takim przypadku Zamawiający może, po
wyznaczeniu dodatkowego terminu, powierzyć wykonanie zastępcze umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy;
d) gdy wady w przedmiocie zamówienia nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności
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wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie.
e) gdy zrezygnuje z wykonania któregokolwiek projektów wymienionych w załączniku nr 1
do umowy, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, a wartość
zamówienia ulegnie zmniejszeniu o wykonanie określonych projektów budowlanych
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez prawa Wykonawcy do
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony są
zobowiązane do następujących czynności:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca wspólnie z Zamawiającym
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wraz z określeniem procentowego
zaawansowania wykonania przedmiotu zamówienia według stanu na dzień odstąpienia
od umowy. Na tej podstawie zostanie określona należność Wykonawcy;
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zinwentaryzowane materiały i wystawi fakturę na
kwotę określoną zgodnie z punktem a);
c) na podstawie protokołu inwentaryzacji i faktury Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za
prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

1.
2.

3.
4.

§ 11
Zmiany postanowień umowy
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem:
a) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca
wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania dotychczasowy podwykonawca,
b) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których
konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym
wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
c) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do
zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji
istotnych warunków zamówienia),
d) zmiany stawki podatku VAT
Zmiana osób, o których mowa w § 8, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga
zmiany umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron

§ 12
Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale
podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.

stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu usług jak i osoby
podwykonawcy.
Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w pkt. 1, w terminie 3 dni poprzedzających
planowany termin zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z podwykonawcą, zawierający istotne
elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres usług, terminy wykonania oraz
wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania usług, określonych w
projekcie umowy z podwykonawcą.
Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz
z fakturą oświadczenia swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez
Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności
przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją usług, będących
przedmiotem niniejszej Umowy.
W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien
podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować
Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu
przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się
Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także
domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia
dokumentów umownych.
W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu
Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o
kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń
podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.
Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy pkt.
1-6 stosuje się odpowiednio.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego
za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania
podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

§ 13
Postanowienia końcowe
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Na wykonanie projektów budowlanych Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego o obowiązkach i odpowiedzialności zawodowej
projektantów.
Za wady fizyczne i prawne opracowanego projektu Wykonawca ponosi odpowiedzialność
z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
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Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz finansowy przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia
Załącznik nr 3: Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKONAWCA
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Załącznik nr 11
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów – Etap I BZP/38/383-13/16

Harmonogram realizacji projektów budowlanych – WZÓR

Pakiet 1 - Wykonanie projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych
powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu
dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
Lp. Nazwa projektu budowlanego

Data
rozpoczęcia

Data zakończenia

Pakiet 4 – Wykonanie projektów budowlanych energooszczędnych rozwiązań technologicznych
w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów
Lp. Nazwa projektu budowlanego
Data
Data zakończenia
rozpoczęcia

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

WYKONAWCA
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 12

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów – Etap I BZP/38/383-13/16
składam:

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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. 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 wielobranżowych
projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych
rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów – Etap I
BZP/38/383-13/16
Miejscowość, .................................., dnia ................ 2016 r.

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

