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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku (t.j .Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym i 
szpitalem z przeznaczeniem na usługi medyczne.
W tym celu pomiędzy budynkiem administracyjnym i szpitalnym zaprojektowano dwukondy-
gnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek.

Powierzchnia zabudowy – 826.5m2

Powierzchnia użytkowa – 1831.9m2

Kubatura brutto – 7690.0m3

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę  trzykondygnacyjnego (w tym jedna podziemna) 
budynku stanowiącego łącznik pomiędzy budynkiem administracyjnym a szpitalem.
Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany układu komunikacyjnego oraz przebiegu sieci
uzbrojenia terenu:
– przebudowa i wykonanie odwodnienia parkingu i drogi wewnętrznej po zachodniej stronie
budynku, pełniącej funkcję drogi pożarowej
– podniesienie terenu przy wejściu do projektowanego łącznika i istniejącej izby przyjęć.
– budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodą opadową z dachu łącznika,
budynku administracyjnego i parkingu
– budowa kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze
z projektowanego łącznika
– wykonanie przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku
– przełożenie sieci i wykonanie przyłącza preizolowanego c.o. i c.w.u.
– wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego ze stacji transformatorowej
do projektowanego budynku
– likwidacja i wykonanie w nowym miejscu instalacji oświetlenia terenu
– budowa sieci wody lodowej

3.2. Zakres zaprojektowanych robót budowlanych obejmuje:

1. ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA BUDYNKU
– fundamenty żelbetowe; ramy żelbetowe; ściany parteru i piętra; ściany nośne piwnic żelbe-
towe, ściany fundamentowe części niepodpiwniczonej, ściany attyk,
– stropodach dwudzielny 
ŚCIANKI DZIAŁOWE
– ścianki działowe na kondygnacji podziemnej, parterze i piętrze, ścianki przepierzeń, prze-
suwne ściany działowe
OKŁADZINY ŚCIENNE, TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE POMIESZCZEŃ
– tynki cementowo-wapienne kat III na ścianach lub sufitach
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– tynki gipsowe na ścianach 
– glazura 
– emalia lateksowa odporna na szorowanie i mycie detergentami, 
–powierzchnie ścian i  sufitów malowane farbami akrylowymi
– odbojnico – poręcze z profili aluminiowych powlekanych

PODŁOGI I POSADZKI
– wykładzina PVC 
– płytki gresowe, szkliwione

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE
– podłogi zabezpieczyć płynną folią 
– folia PE gr. 0.2 mm 
– papa termozgrzewalna 
– masa uszczelniająca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa 
– wełna mineralna
– styropian EPS
– płyty z wełny mineralnej 
– polistyren ekstrudowany 

SUFITY PODWIESZANE
– demontowalny sufit w korytarzu z paneli, z płyt gipsowych lub wełny
mineralnej

TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE
– tynk akrylowy barwiony
– płytki ceramiczne elewacyjne
– aluminiowe panele elewacyjne 

STOLARKA I ŚLUSARKA
– drzwi wewnętrzne
– drzwi p.pożarowe
– okna, drzwi i zestawy aluminiowe zewnętrzne 
– drzwi i zestawy aluminiowe: wewnętrzne 
– świetliki w stropie 
– rolety antywłamaniowe z napędem elektrycznym 

PARAPETY
– wewnętrzne - konglomerat marmuru 
– zewnętrzne - blacha stalowa powlekana 

KOMINY I WENTYLACJA
-kominy wykonane z kształtek ceramicznych 
- nawiewniki higrosterowane w oknach 
- wentylacja stropodachu
-wentylacja mechaniczna wywiewna i nawiewna
-klimatyzacja nawiewno – wywiewna 

POKRYCIE DACHU, RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE
-Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego i spodniego krycia
-Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 
-Obróbki blacharskie –blacha stalowa, powlekana

PRACE ADAPTACYJNE W BUDYNKU SZPITALNYM
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– rozebranie fragmentu niskiej części budynku szpitalnego i podniesienie poziomu podłogi
w istniejącym holu
– przebudowa otworów w ścianie szczytowej, związana z budową szybu windowego

PRACE ADAPTACYJNE W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
– przebudowa klatki schodowej
– wymiana drzwi w korytarzach wraz ze zmianą kierunku otwieralności
– przebudowa otworów w ścianie szczytowej

2. INSTALACJA WOD-KAN i C.W.U.
Zakres robót obejmuje: 

1. instalację wody zimnej
2. instalację c.w. wraz z cyrkulacją
3. instalację kanalizacji sanitarnej

3. INSTALACJA CO i CT ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO
Zakres prac obejmuje:
- montaż instalacji co z rur stalowych ocynkowanych
- montaż grzejników stalowych, profilowanych, płytowych oraz armatury i osprzętu, izolacji 
termicznej, 
Modernizacja węzła cieplnego w budynku SOMATYKA
W związku z kolizją projektowanej rozbudowy szpitala zmianie ulega trasa przyłącza c.o i c.w  co 
pociąga za sobą modernizację  węzła wraz z instalacją c.o., c. w oraz wod- kan. 

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
Zakres prac obejmuje:

1.   Wentylację mechaniczną pracowni hydroterapii
2. Wentylację mechaniczną i klimatyzację pomieszczeń administracyjnych
3. Klimatyzację pracowni rezonansu magnetycznego
4. Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych

5. INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
Zakres prac obejmuje:
● instalację tlenową,
● instalacje sprężonego powietrza
● instalację próżni

6. SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA CO I C.W.U. WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
Zakres  prac  obejmuje  przeprojektowanie  przebiegu  trasy  sieci  cieplnej  preizolowanej do 
istniejącego budynku Somatyka oraz zaprojektowanie przyłącza dla projektowanego budynku 
łącznika.

7. PRZYŁACZE WODY LODOWEJ
Zakres prac obejmuje  zaprojektowanie przebiegu przyłącza wody lodowej  od agregatu do 
budynku łącznika.

8.  PRZYŁĄCZA  WODOCIAGOWE,  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  I 
DESZCZOWEJ 
Zakres  prac  obejmuje  wykonanie przyłącza  wodociągowego  wraz  z  zestawem 
wodomierzowym, przykanalika kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia dachu, chodników i 
parkingu przy łączniku.
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9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Zakres prac obejmuje :

1) Sieci  zewnętrzne:  a)  zasilanie  energetyczne  kablowe  budynku,  b)  oświetlenie 
zewnętrzne;

2) Przebudowa zasilania rozdzielnic RG;
3) Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku:
 wewnętrzne linie zasilające projektowane rozdzielnice;
 tablica  rozdzielcza główna TG;
 tablice rozdzielcze piętrowe T-...;
 tablice wydzielonej instalacji elektrycznej TK-...;
 instalacje elektryczne:

- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
- instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC,
- instalacja przyzywowa dla niepełnosprawnych,
- instalacja siłowa,
- wydzielona instalacja elektryczna (gn. 230V AC zas. komputery)

 instalację odgromową,
 instalację połączeń wyrównawczych;
 ochronę od porażeń prądem elektrycznym
4) Instalacje strukturalne
5) Instalacje teletechniczne

Wszystkie wskazane w projekcie nazwy własne produktów można zastąpić równoważnymi.

CPV: 45215100-8 roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 –instalowanie wind

3.3.Odbioru końcowego robót dokona zamawiający przy udziale Wykonawcy inspektorów 
nadzoru  oraz  innych  podmiotów  niezbędnych  przy  odbiorze.  Wykonanie  i  przekazanie 
dokumentacji powykonawczej jest warunkiem koniecznym podjęcia odbioru realizowanych 
robót budowlanych. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w co najmniej jednym 
egzemplarzu. 
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby materiały pochodzące z demontażu podczas 
prowadzonych robót budowlanych które zdaniem zamawiającego:
- nadają się do ponownego użycia- były przekazane Zamawiającemu
-  nie  nadają  się  do  ponownego  użycia  -  były  poddane  recyklingowi,  przerobione  lub 
składowane w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, a dokumentacja z tego faktu 
musi być dostarczona zamawiającemu (koszty ponosi wykonawca).

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane muszą zostać wykonane do dnia 30.11.2010 roku.

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1.  O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wszyscy  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
prawo zamówień publicznych, tj.
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5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawiają  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia
-  Wykaz  wykonanych  4 robót  budowlanych  w okresie  ostatnich pięciu  lat  (rozpoczęcie  i 
zakończenie roboty) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
że roboty te zostały wykonane należycie.  Każda z wykazanych robót musi opiewać na kwotę 
nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. Każda z wykazanych robót musi być zrealizowana 
w ramach odrębnej umowy oraz w swym zakresie zawierać budowę obiektu wraz z instalacją 
wewnętrzną, przyłączami i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Co najmniej dwie z 
wykazanych robót budowlanych muszą być wykonane w obiektach służby zdrowia. 

-Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub 
będzie  dysponował  wykonawca.  W  przypadku,  gdy  wykonawca  wskazał  narzędzia  i 
urządzenia,  którymi  będzie  dysponował  należy  załączyć  do  oferty  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia tych urządzeń i narzędzi.
Wymagane jest posiadanie m.in.: 
- koparko – ładowarka – 2 szt.
- wywrotka – 1 szt.
- samochód skrzyniowy – 1 szt.
- żuraw samojezdny – 1 szt.

-Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Zamawiający wymaga 
wykazania  przeciętnej  liczby  zatrudnionych  pracowników  w  2008  roku  na  poziomie  co 
najmniej 150 osób.

-  Wykaz  osób,  którymi  dysponuje  lub  będzie  dysponował  Wykonawca  i  które  będą 
uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności. W przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, 
którymi  będzie  dysponował  należy  załączyć  do  oferty  pisemne  zobowiązanie  innych 
podmiotów  do  udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  Zamawiający 
wymaga  aby  w  wykonywaniu  zamówienia  uczestniczyło  co  najmniej  30  osób,   w  tym 
-kierownik budowy (branża konstrukcyjno- budowlana)
- kierownik robót elektrycznych  (branża instalacji elektrycznych)
-kierownik robót instalacji sanitarnych (branża wod-kan, co, wentylacja) 
- kierownik robót elektrycznych (branża instalacji teletechnicznych)

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają  wymagane  uprawnienia  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  takich  uprawnień. 
Zamawiający  wymaga  załączenia  kserokopii  uprawnień  wg  branż  niżej  wymienionych  w 
pełnym zakresie:
- branża konstrukcyjno- budowlana;
- branża wod-kan, co, wentylacja, 
- branża instalacji elektrycznych
- branża instalacji teletechnicznych
potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem  oraz  załączenia  aktualnych  zaświadczeń  o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
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5.1.3.  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;
-  Sprawozdanie  finansowe  za  2008  rok  wraz  z  opinią  biegłego  rewidenta  zgodnie  z 
przepisami ustawy o rachunkowości o badanym sprawozdaniu,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres. 
Zamawiający wymaga przedłożenia sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz z opinią 
biegłego  rewidenta,  potwierdzającego  osiągnięcie  przychodów  ze  sprzedaży  produktów, 
towarów i usług na poziomie co najmniej 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów 
złotych). 
- Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  w których wyko-
nawca posiada rachunek, potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał posiadanie środków 
finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł (słownie: 
dziesięć milionów złotych).

-  Polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności.  Zamawiający  wymaga  przedłożenia  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 
cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  na kwotę nie mniejsza niż 5 000 000,00 zł 
(słownie: pięć milionów złotych).

5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 
ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie  
spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i  oświadczeniach 
wyszczególnionych poniżej (pkt 6.1, 6.2 SIWZ).

6.WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1 Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca składa oświadczenie z art. 22 i 24 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (załącznik nr 2 do siwz).

W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29  stycznia  2004-  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda  następujących 
dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem:
6.2.1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzających  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 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.
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6.2.3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.  1 pkt  4-8 ustawy, wystawionej  nie  wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
6.2.4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.  1  pkt  9  ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert.

W celu  potwierdzenia  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia 
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych  do  wykonania  zamó  wienia  zamawiający  żąda  następujących  dokumentów  i   
oświadczeń.

6.2.5. Wykaz wykonanych 4 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat (rozpoczęcie i 
zakończenie roboty) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
że roboty te zostały wykonane należycie. Każda z wykazanych robót musi opiewać na kwotę 
nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. Każda z wykazanych robót musi być zrealizowana 
w ramach odrębnej umowy oraz w swym zakresie zawierać budowę obiektu wraz z instalacją 
wewnętrzną, przyłączami i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Co najmniej dwie z 
wykazanych robót budowlanych muszą być wykonane w obiektach służby zdrowia.

6.2.6.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje 
lub  będzie  dysponował  wykonawca.  W przypadku,  gdy  wykonawca  wskazał  narzędzia  i 
urządzenia,  którymi  będzie  dysponował  należy  załączyć  do  oferty  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia tych urządzeń i narzędzi.
Wymagane jest posiadanie m.in.: 
- koparko – ładowarka – 2 szt.
- wywrotka – 2 szt.
- samochód skrzyniowy – 1 szt.
- żuraw samojezdny – 1 szt.

6.2.7.  Informacja  na  temat  przeciętnej  liczby  zatrudnionych  pracowników.  Zamawiający 
wymaga wykazania przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2008 roku na poziomie 
co najmniej 150 osób.

6.2.8.  Wykaz  osób,  którymi  dysponuje  lub  będzie  dysponował  Wykonawca  i  które  będą 
uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności. W przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, 
którymi  będzie  dysponował  należy  załączyć  do  oferty  pisemne  zobowiązanie  innych 
podmiotów  do  udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  Zamawiający 
wymaga aby w wykonywaniu zamówienia uczestniczyło co najmniej 30 osób, w tym 
-kierownik budowy (branża konstrukcyjno- budowlana)
- kierownik robót elektrycznych  (branża instalacji elektrycznych)
-kierownik robót instalacji sanitarnych (branża wod-kan, co, wentylacja) 
- kierownik robót elektrycznych (branża instalacji teletechnicznych)

6.2.9.  Dokumenty  stwierdzające,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia  posiadają  wymagane  uprawnienia  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  takich 
uprawnień.  Zamawiający  wymaga  załączenia  kserokopii  uprawnień  wg  branż  niżej 
wymienionych w pełnym zakresie:
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- branża konstrukcyjno- budowlana;
- branża wod-kan, co, wentylacja, 
- branża instalacji elektrycznych
- branża instalacji teletechnicznych
potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem  oraz  załączenia  aktualnych  zaświadczeń  o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

W  celu  potwierdzenia,  opisanego  przez  zamawiającego  warunku  znajdowania  się  przez 
wykonawcę  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia 
zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.2.10.  Sprawozdanie finansowe za 2008 rok wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami ustawy o rachunkowości o badanym sprawozdaniu,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres. 
Zamawiający wymaga przedłożenia sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz z opinią 
biegłego  rewidenta,  potwierdzającego  osiągnięcie  przychodów  ze  sprzedaży  produktów, 
towarów i usług na poziomie co najmniej 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów 
złotych). 
6.2.11.  Informacja  banku,  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania  ofert.  Zamawiający wymaga,  aby wykonawca wykazał  posiadanie 
środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł 
(słownie: dziesięć milionów złotych).

6.2.12.  Polisa,  a  w przypadku jej  braku inny dokument ubezpieczenia  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności.  Zamawiający  wymaga  przedłożenia  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 
cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  na kwotę nie mniejsza niż 5 000 000,00 zł 
(słownie: pięć milionów złotych).

6.2.13.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.1 i 6.2.2. SIWZ, 
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
b) nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz  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 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.13. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których 
mowa punkcie 6.2.13 podpunkcie b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania , nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je 
dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w  którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
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6.3.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów.
6.3.3.  Umowa spółki cywilnej-jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.
6.3.4. Kosztorys ofertowy sporządzony zg z zapisami pkt 12 SIWZ
6.3.5. Kserokopia wpłaty wadium (przelew) lub inna forma zabezpieczenia oferty wadium zg. 
z pkt 8 SIWZ.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić 
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
7.2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania. 
Treść wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  W uzasadnionych  przypadkach zamawiający  może przed upływem terminu składania 
ofert  zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę 
specyfikacji,  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i  udostępnia  ją  na  stronie 
internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem, 
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

5. Zenon Daniewski – z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
6. Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub. 

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 
zł (słownie: sto tysięcy złotych).

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1/ pieniądzu
2/  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3/ gwarancjach bankowych
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.) 

8.3 Wadium w wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego 
numer BANK PEKAO S.A. III O/LUBLIN 11124023821111000038958140 z dopiskiem 
„wadium– budowa łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym i szpitalem z 
przeznaczeniem na usługi medyczne”, a potwierdzenie polecenia przelewu należy dołączyć 
do oferty. Datą wniesienia wadium w formie pieniężnej jest data uznania wskazanego 
rachunku bankowego.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dołączone do oferty w formie 
kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium 
wnoszonego w innej formie należy załączyć  do oferty w osobnej kopercie : opisanej 
„wadium– budowa łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym i szpitalem z 
przeznaczeniem na usługi medyczne 

Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno zawierać następujące elementy:
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- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji 
- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji
-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji
-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji
-  zapis,  że  poręczyciel/gwarant  zobowiązuje  się  bezwarunkowo  do  zapłaty  pełnej  kwoty 
zabezpieczenia na rzecz beneficjenta
- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji

8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w 
innej formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną 
ofertą.
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu 
składania ofert. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium zgodnie z pkt. 8.2  zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie 
odrzucona. 

Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
prawo zamówień publicznych.

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez  30 dni  licząc od upływu 
terminu  do  składania  ofert.  W  uzasadnionych  przypadkach,  co  najmniej  na  7  dni  przed 
upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 60 
dni.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1.  Oferta  powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta  i  wszelkie  oświadczenia 
muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę 
imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3.  Wszystkie  dokumenty  oferty  powinny  być  napisane  na  maszynie  do  pisania, 
komputerze, tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4. Dopuszcza się składanie kopii  dokumentów np.:  w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie  strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone  za zgodność z  oryginałem 
przez Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, 
co  do  jej  prawdziwości  kserokopii  dokumentu,  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  (osoby)  uprawnione  do  składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania 
w jego imieniu. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7.  Wszystkie  wpisy  lub  poprawki  powinny być  dodatkowo parafowane przez  tę  samą 
osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta cenowa winna być oparta na wzorze druku stanowiącym załącznik numer 1 do 
specyfikacji.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wypełnić  formularz  wpisując  cenę  zarówno 
liczbowo jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
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10.9. Wszystkie pola i pozycje załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą 
zawierać  wszystkie  wymagane  informacje  i  dane.  Nie  dopuszcza  się  składania 
alternatywnych, co do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
-  oferta  winna  być  składana  w  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie 
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta - budowa łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym i szpitalem z 
przeznaczeniem na usługi medyczne 
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10.13.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać 
ofertę, pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzonej zmianie 
lub  wycofaniu  oferty.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  według 
takich  samych  zasad  jak  składana  oferta  odpowiednio  oznakowana  z  dopiskiem 
„ZAMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożona ofertę musi jednoznacznie wskazywać, 
które postanowienia oferty są zmienione. Wykonawca może wycofać już złożona ofertę, tylko 
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko 
na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu  oferty,  złożonego  przez  osobę  upoważnioną  ze 
strony Wykonawcy do dokonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być 
załączone do żądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone 
„ZASTRZEZONE”.
-  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. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia  7 maja 2009 roku do godz. 9.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.  Za oferty złożone w terminie uznaje się te, 
które znajda się w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 9:00.
Decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Oferty  przesłane  drogą  pocztową,  których 
opakowanie zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie 
będą  zwrócone  Wykonawcom  bez  otwierania  po  upływie  terminu  przewidzianego  na 
wniesienie protestu.
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 maja 2009 roku o godz. 9.30 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 
warunków  płatności  zawartych  w  ofertach.  Informacje  zawarte  w  pkt.  11.2.2.  i  11.2.3. 
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przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
12.2. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metoda szczegółową (analogicznie do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno- użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
12.3. W przypadku opuszczenia lub nie wypełnienia danej pozycji kosztorysu ofertowego 
sporządzanego na podstawie przedmiaru robót  lub zmiany wielkości przedmiarowej – oferta 
zostanie odrzucona. Dana pozycja kosztorysu ofertowego ( jej numer porządkowy, opis oraz 
obmiar) może uwzględniać ewentualne zmiany w pozycjach i dodatkowe pozycje jedynie 
wynikające z wyjaśnień lub uzupełnień Zamawiającego. 
Wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych należy zsumować, wpisać otrzymana 
wielkość wynikową na pierwszej stronie tego kosztorysu, a następnie zsumować wartości 
wynikowe poszczególnych kosztorysów ofertowych.  Do tak wyliczonej sumy należy dodać 
podatek VAT i wpisać w formularzu ofertowym. 
12.4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 
krajowej (PLN).

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ 
PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym wynikającym z ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają 
dalszej ocenie.
13.2.  Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.  1  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych,  lub  którzy nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo 
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w 
art. 25 ust 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,  nie  później  niż  w dniu w 
którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
termin składania ofert.
13.3.  W toku badania i  oceny ofert  zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie 
-oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek
-  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5 Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli  wykonawca w terminie  3  dni  od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy.
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13.6.  Zamawiający,  w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia,  zwróci  się  w  formie  pisemnej  do  wykonawcy  o  udzielenie  w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny.  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.
13.7.  Stosowanie  matematycznych  obliczeń przy ocenie  ofert  stanowi podstawową zasadę 
oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie n/w 
kryterium:

- Cena brutto (wartość)                                           - 100 %

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1.  Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  Wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty  zostaną 
powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
-  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację 
o  których  mowa w art.  92 ust  1  pkt  1  ustawy Prawo zamówień Publicznych,  na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 Ustawy 
Prawo  Zamówień  publicznych,  jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  została 
złożona tylko jedna oferta.

15.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy -10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach:
1/ pieniądzu
2/  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3/ gwarancjach bankowych
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.) 

 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 
148 ust. 2 pkt. 1-3.
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16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR 
UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszych  warunkach  zamówienia  mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu postępowania  o udzielenie  zamówienia 
publicznego:
-  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
-  Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski  i  inne  dokumenty  oraz 
informacje  składane  przez  zamawiającego  i  wykonawców  oraz  umowa  w  sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w 
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót 
budowlanych,  zgodnie  z  art.  67 ust.1  pkt  6,  zamówień uzupełniających  stanowiących  nie 
więcej  niż  50%  wartości  niniejszego  zamówienia  podstawowego  i  polegających  na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
18.9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
następujących przypadkach:
- konieczności wykonania robót dodatkowych

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Formularz oświadczenia Wykonawcy
Załącznik numer 3  - Projekt umowy 
Załącznik numer 4 – Przedmiary robót 
Załącznik numer 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Załącznik numer 6 – Dokumentacja projektowa 

Lublin, dnia 16 kwietnia 2009 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa
  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2
 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
– budowa łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym i szpitalem z przeznaczeniem na 

usługi medyczne
1.Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
2 . Roboty muszą zostać wykonane do dnia 30.11.2010 roku.
3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 3 lata
4. Termin usunięcia reklamowanych wad od daty powiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu nie może być 
dłuższy niż 30 dni
5. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury

6. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / 
są:
1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 
Wykonawcę podczas realizacji umowy reprezentować będą:
- kierownik budowy (branża konstrukcyjno- budowlana)……………………………….……..
- kierownik robót elektrycznych  (branża instalacji elektrycznych)………………….………… 
- kierownik robót instalacji sanitarnych (branża wod-kan, co, wentylacja)………….………… 
- kierownik robót elektrycznych (branża instalacji teletechnicznych)………………………….
7. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.
8.Oświadczamy, że:
-  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  przystąpienia  do  przetargu  nieograniczonego  określonymi  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne 
informacje do przygotowania oferty,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych 
przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert. 
-  w  przypadku  wygrania  postępowania  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na  warunkach 
przedstawionych  w projekcie  umowy stanowiącym załącznik  numer  3  do  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia,
- żądane w ofercie wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
10.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie  powierzy 
podwykonawcom (w przypadku udziału podwykonawców)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….

................................., dnia ...........................
                                 .....................................................

podpis
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

                                             
       OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że: 

1. Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który 
brzmi: 

Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  techniczny  i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania

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  poprzez  likwidację 
majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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  zarobkową, 
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  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;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, 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 mającym na 
celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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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 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 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, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali  bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 
ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem 
art. 26 ust.3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

DANE  FIRMY
Nazwa firmy............................................................................................................
Adres firmy..............................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................
NIP......................................................REGON......................................................
Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)

1 Dotyczy spółek prawa handlowego
2 Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 3

U M O W A  Nr........../................

Zawarta w dniu ............................................. roku pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul.  Abramowicka 2 w Lublinie, wpisanym w 
Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 
za  nr  0000004020,  będącym  płatnikiem  podatku  VAT  i  uprawnionym  do  otrzymywania 
faktur VAT, zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez:

1. Dyrektora - Edwarda Lewczuka
a

...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:
................................................... 
z  drugiej  strony,  zwanym  w  dalszej  treści  umowy  “Wykonawcą”,  w  wyniku  przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania 
inwestycyjnego pn: „budowa łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym i szpitalem z 
przeznaczeniem na usługi medyczne ” według zakresu rzeczowego określonego w SIWZ, 
zgodnie z kosztorysem ofertowym (zał. nr 1), harmonogramem rzeczowo- finansowym (zał. 
nr 2), ofertą Wykonawcy (zał. nr 3) oraz  projektem budowlanym ,warunkami pozwolenia na 
budowę  i warunkami, wynikającymi z przepisów technicznych.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy został sporządzony przez Wykonawcę i
uzgodniony przez Zamawiającego,  przed podpisaniem umowy. Zmiana
harmonogramu w zakresie przesunięć finansowych w ramach ogólnej kwoty jest 
dopuszczalna na wniosek stron i wymaga ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia.
Harmonogram uwzględnia przyjęty termin realizacji zamówienia.
3. Wszelkie decyzje, dotyczące ewentualnych zmian i odstępstw od określonego zakresu
rzeczowego robót i w/w wymagań i zaleceń, należą wyłącznie do kompetencji
Zamawiającego i będą przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, powołanego
przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z projektem 
budowlano –wykonawczym, obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej.

§ 2
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wartości umowy brutto tj. kwotę …………………………… w formie ………………………
….
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia przebiega w następujący sposób:
a). 70% zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy,
zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót
i przyjęcie ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

b). Pozostałe 30% zabezpieczenia, służące do pokrycia ewentualnych roszczeń
Zamawiającego w okresie gwarancji zostanie zwrócone w terminie 14 dni po upływie
okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
4. Strony postanawiają, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków
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należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając
na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie miał prawo wykorzystać 
na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane zabezpieczenie, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

§ 3
1. Termin realizacji zamówienia:
a). Termin zakończenia przedmiotu umowy – 30.11.2010 roku
b). Wykonawca przystąpi do wykonania robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
przekazania placu budowy.
c). Wykonawca odbierze plac budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4
1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy sprawował będzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego , o wyborze którego Wykonawca zostanie powiadomiony po 
zawarciu umowy między Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru.
2. Obowiązki, kompetencje i upoważnienia Inspektora Nadzoru w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z ustawy - Prawo Budowlane oraz z zawartej
umowy przez Zamawiającego z Inspektorem Nadzoru.
3. Wykonawcę podczas realizacji umowy reprezentować będą:
- kierownik budowy (branża konstrukcyjno- budowlana)……………………………….……..
- kierownik robót elektrycznych  (branża instalacji elektrycznych)………………….………… 
- kierownik robót instalacji sanitarnych (branża wod-kan, co, wentylacja)………….………… 
- kierownik robót elektrycznych (branża instalacji teletechnicznych)………………………….

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia, znajdującego się na terenie
budowy poprzez zapewnienie dozoru, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa . Ponosi
on, aż do chwili zakończenia i oddania robót, odpowiedzialność materialną za szkody
wynikłe na przekazanym terenie i obiekcie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na kwotę równą cenie brutto
umowy. Kopię polisy ubezpieczenia budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Brak w/w ubezpieczenia budowy
i robót lub nie przekazanie Zamawiającemu polisy (kopii) będzie uznane za niewykonanie
warunków umowy. Ubezpieczenie powinno zachować swa ważność do dnia dokonania 
odbioru końcowego. 
 3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze,
usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia pomocnicze.
4. Wykonawca na własny koszt organizuje zaplecze socjalne i magazynowe budowy,
ogrodzenie placu oraz wykonuje przyłącza tymczasowe do dostawy energii, wody
i odprowadzania ścieków na okres prowadzenia robót wraz z odpowiednimi licznikami,
zapewnia ogrzewanie własnego zaplecza i realizowanego zadania w trakcie prowadzenia
robót w okresie zimowym oraz ponosi koszty zużycia tych mediów.
5. Wykonawca na własny koszt wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
prowadzonych robót.
6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich uzgodnień
z zainteresowanymi instytucjami i uzyska wszelkie wymagane zezwolenia, o ile zaistnieje 
taka potrzeba.
7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów Państwowego Nadzoru Budowlanego oraz upoważnionym przedstawicielom 
Zamawiającego.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
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i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
9. Roboty wykonane będą zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, z obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia zawodowe i branżowe oraz 
znane mu są przepisy BHP, pozwalające na wykonanie robót wyszczególnionych w § 1 oraz, 
że przeszkolił w tym zakresie wszystkich swoich pracowników jak również pracowników 
firm podwykonawczych. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania 
przepisów BHP.
11. Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie oraz do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o sporządzeniu 
planu BIOZ, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem budowy.

§ 6
1. Materiały i urządzenia, przy użyciu których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot 
umowy, powinny spełniać, co do jakości, wymogi wyrobów dopuszczonych do stosowania, 
opisanych w SIWZ.
2. Warunkiem dopuszczenia materiału do wbudowania jest przedstawienie przez Wykonawcę
certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską
Normą lub aprobaty technicznej.
3. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań (materiałowych, ilościowych, jakościowych) 
okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, 
przepisami, normami, katalogami, kosztorysami, to koszt tych badań obciąża Wykonawcę,
w przeciwnym przypadku - Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania tylko przez Wykonawcę i Podwykonawców
zgłoszonych w formie pisemnej oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
podwykonawcy(ów).
3. Zmiana podwykonawcy(ów) może nastąpić tylko z ważnego powodu i wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego. Każdorazowa zmiana podwykonawcy(ów) spowoduje konieczność
przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia. Brak
w/w  dokumentów  spowoduje  brak  akceptacji  Zamawiającego  na  zamianę 
podwykonawcy(ów).

§ 8
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  nie może przekroczyć kwoty oferty……
…….  zł  netto  +  ………..VAT  =  ………..  zł  brutto,  (słownie  …………),  rozliczane  na 
podstawie kosztorysu powykonawczego. 

§ 9
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na
siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a). pełnienie funkcji koordynacyjnej i nadzorczej w stosunku do robót realizowanych
przez podwykonawców;
b). zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych maszyn
i urządzeń;
c). bieżące, pisemne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności
i koszcie wykonania robót dodatkowych w momencie stwierdzenia konieczności ich
wykonania;
d). informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz
o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z w/w
obowiązku, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
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zbadania robót , a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;
e). w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;
f). w razie konieczności prowadzenie wszelkiego typu uzgodnień wewnętrznych
i zewnętrznych (np. z: PSP, Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Zakładem
Energetycznym, Inspektorem Sanitarnym itp. );
g). ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru, działającym w imieniu Zamawiającego
w zakresie realizacji niniejszej umowy.

§ 10
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia,
określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego
w § 8 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia, określonego w § 8,
b). Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
- za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia, określonego w § 8– za każdy dzień zwłoki liczony od upływu
terminu wyznaczonego do usunięcia wad, termin wyznaczony na usunięcie wad
ustala się na 7 dni roboczych od zgłoszenia tych wad przez Wykonawcę na piśmie,
- za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia,
określonego w § 8– za każdy dzień zwłoki, § 12 niniejszej umowy stosuje
się odpowiednio.
3. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
4. Każda ze stron jest zwolniona od kar umownych za zwłokę, jeżeli zwłoka w wykonaniu 
umowy wynikła z przyczyny siły wyższej: strona, powołująca się na tą okoliczność, winna 
udowodnić jej zaistnienie.
5.  Kary umowne mogą  być potrącane  z  faktur  lub  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy.
6.  Każda  ze  stron  może  dochodzić  naprawienia  szkody,  przekraczającej  wysokość  kar 
umownych.

§ 11
1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia fakturami częściowymi po zakończeniu
elementów budynku i otoczenia.
2.  Podstawę  do  wystawienia  faktur  stanowi  protokół  odbioru  wykonanych  robót, 
zatwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru.  Faktury  wraz  z  protokołem  odbioru  muszą  być 
dostarczone do Zamawiającego.
3. Rozliczenie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości zamówienia.
4.  Wszystkie  dokumenty  (zarówno  finansowe  jak  i  techniczne)  Wykonawca  wystawia  w 
ilości 2 sztuk - oryginał i kopia dla Zamawiającego.
5. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i podpisaniu
protokołu odbioru końcowego.
6.  W  przypadku  realizacji  umowy  przy  pomocy  podwykonawcy(ów),  Wykonawca 
zobowiązany będzie do uregulowania wynagrodzenie należnego podwykonawcy w terminie 
30 dni od otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego, wynikającego z faktury częściowej, 
oraz potwierdzanie faktu zapłaty w formie pisemnej.
W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności wobec podwykonawców,
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Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wstrzymania  płatności  kolejnej  faktury  częściowej  i 
faktury  końcowej  do  dnia  otrzymania  pisemnego  potwierdzenia  od  podwykonawcy 
uregulowania należnych płatności ze strony Wykonawcy.

§ 12
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a). Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad .
b). Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2.  Strony  postanawiają  ,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół,  zawierający 
wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych.
4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie wad , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
odbioru, zgodnie z przeznaczeniem - aż do usunięcia tych wad.
5. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót pod koniec okresu udzielonej gwarancji -
14 dni przed upływem tego terminu oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia
wad po upływie rękojmi.
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze, rozpoczynają
swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w § 2 niniejszej umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości lub odpowiedniej części
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie (po upływie okresu gwarancji ) Wykonawca nie
przystąpi do protokolarnego odbioru ostatecznego wykonanych robót.
8. Wykonawca zgłosi zakończenie robót, będących przedmiotem umowy Zamawiającemu, po
czym Zamawiający, nie później niż w terminie 14- dniowym, przystąpi do czynności
związanych z odbiorem przedmiotu umowy.

§ 13
1. Wykonawca udziela gwarancji :
a). na wszystkie wykonane przez siebie, jak również przez swoich podwykonawców roboty
budowlane na okres …… lat,
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis zamontowanych urządzeń.
3. Początkiem biegu okresu gwarancji jest dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego robót.
4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia
usterek w terminie dwóch dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie ustalony protokolarnie przez strony.
5. Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia wstępu pracownikom Wykonawcy do
obiektu objętego umową, celem usunięcia wad i usterek .

§ 14
1. Zapłata za wykonane zgodnie z umową prace nastąpi w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy nr …………………………………………………………………………
w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
2. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
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§ 15
Nie dopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

§ 16
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu 15 Kodeksu Cywilnego, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a). wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy - podstawę wynagrodzenia stanowi
protokół odbioru robót sporządzony na dzień odstąpienia od umowy,
b). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d). Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie prowadzi ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e). jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację zamówienia
i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, w przypadku ponownego przerwania realizacji
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od
umowy, niezależnie od czasu trwania przerwy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a ). Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a). w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia,
b). Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
c). Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada,
d). Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada obowiązany jest do :
a). dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b). rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń własnych związanych z gospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów
i urządzeń,
c). przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
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§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 19
Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy dla 
siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 20
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

      ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA
         ………………………. …………………………
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                                                                      Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty 
budowlanej

Data i miejsce 
wykonania

Wartość brutto 
umowy

ZAŁĄCZAMY  DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  NALEZYTE  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
WYSZCZEGÓLNIONYCH POWYŻEJ. 

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)
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Załącznik nr 5
Pieczęć Firmowa

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZACYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

L.p Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenia i 
wykształcenia 
niezbędnych do 
wykonania zamówienia

Nr rej w Izbie 
Samorządu 
Zawodowego

Zakres 
wykonywanych 
robót

1. Kierownik 
budowy 
(branża 
konstrukcyjno- 
budowlana)

2. kierownik robót 
elektrycznych 
(branża instalacji 
elektrycznych)

3. kierownik robót 
instalacji 
sanitarnych
(branża wod-kan, 
co, wentylacja)

4. kierownik robót 
elektrycznych
(branża instalacji 
teletechnicznych)

5. xxxxxxxxxxxxxxxx
6. xxxxxxxxxxxxxxxx
7. xxxxxxxxxxxxxxxx
8. xxxxxxxxxxxxxxxx
9. xxxxxxxxxxxxxxxx
10. xxxxxxxxxxxxxxxx
11. xxxxxxxxxxxxxxxx
12. xxxxxxxxxxxxxxxx
13. xxxxxxxxxxxxxxxx
14. xxxxxxxxxxxxxxxx
15. xxxxxxxxxxxxxxxx
16. xxxxxxxxxxxxxxxx
17. xxxxxxxxxxxxxxxx
18. xxxxxxxxxxxxxxxx
19. xxxxxxxxxxxxxxxx
20. xxxxxxxxxxxxxxxx
21. xxxxxxxxxxxxxxxx
22. xxxxxxxxxxxxxxxx
23. xxxxxxxxxxxxxxxx
24. xxxxxxxxxxxxxxxx
25. xxxxxxxxxxxxxxxx
26. xxxxxxxxxxxxxxxx
27. xxxxxxxxxxxxxxxx
28. xxxxxxxxxxxxxxxx
29. xxxxxxxxxxxxxxxx
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30. xxxxxxxxxxxxxxxx
1.  Załączamy  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  i  uprawnienia  dla   kierowników 
wyszczególnionych w pkt 1-4 wykazu. 
2. W przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)
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Załącznik nr 6

PRZEDMIARY ROBÓT
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Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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Załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa
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