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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 
(tekst ujednolicony Dz. U. Nr 171/2008 poz. 1058,  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 wykonanie  instalacji systemu oddymiania na pionowych 
drogach ewakuacyjnych klatek schodowych w budynkach: 

− Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
− Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia  od Alkoholu
− Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III 

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.

Zakres robót obejmuje:
-  wykonanie robót budowlano -instalacyjnych zapewniających usuwanie dymów i gazów 
pożarowych,
- wykonanie konfiguracji central oddymiania,
- montaż urządzeń do usuwania dymów i gazów pożarowych z okablowaniem.  

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III oraz OLAZA i COTUA  będą czynne przez cały 
okres wykonywania robót. Organizacja pracy powinna zapewnić zachowanie ciszy nocnej w 
godzinach 22:00-6:00.

3.2.  Zamówienie  obejmuje  wykonanie  powyższych  robót  budowlanych zgodnie  kosztorysem 
ofertowym sporządzonym na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót,  specyfikacją 
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  projektem  budowlano-  wykonawczym,  a  także 
zabezpieczenie placu budowy w trakcie budowy i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

CPV: 45215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45312100-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

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 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 
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sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska na koszt wykonawcy, a dokumentacja z tego faktu 
musi być dostarczona zamawiającemu.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Robota budowlana musi zostać wykonana w terminie do dnia 10 grudnia 2009 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.

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

powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy:
5.1.2.1. zrealizowali minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji systemu 
oddymiania  klatek  schodowych,   o  wartości  brutto  minimum  200  tysięcy  złotych  w  okresie 
ostatnich  pięciu  lat  (rozpoczęcie  i  zakończenie  roboty)  przed  dniem wszczęcia  postępowania  o 
udzielenie zamówienia – tj. 30.10.2009 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie.  Robota musi być zrealizowana w ramach jednej umowy oraz w swym zakresie 
zawierać wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych.

5.1.2.2.  dysponują lub będą dysponowali osobami uczestniczącymi 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 uczestniczył  co najmniej 
- jeden kierownik robót elektrycznych (branża instalacji elektrycznych) posiadający uprawnienia w 
branży instalacji elektrycznych 
-  jeden  kierownik  robót  budowlanych  posiadający  uprawnienia  w   branży  budowlano  - 
konstrukcyjnej. 

5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy:
5.1.3.1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 300 000,00 
zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

5.1.3.2.  posiadają  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności na kwotę nie mniejsza niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
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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).

6.2.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.

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.  

6.2.3.  Wykaz  wykonanej  co  najmniej  jednej  roboty  budowlanej  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat 
(rozpoczęcie i zakończenie roboty) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
–  tj.30.10.2009  roku  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie, 
odpowiadającą  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. 
Robota musi być zrealizowana w ramach jednej umowy oraz w swym zakresie zawierać wykonanie 
instalacji systemu oddymiania klatek schodowych, o wartości brutto minimum 200 tysięcy złotych, 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

6.2.4.  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, 
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którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  Zamawiający  wymaga  aby  w 
wykonywaniu  zamówienia  uczestniczył  co  najmniej: 
- jeden kierownik robót elektrycznych (branża instalacji elektrycznych) posiadający uprawnienia w 
branży instalacji elektrycznych, 
-jeden  kierownik  robót  budowlanych  posiadający  uprawnienia  w   branży  budowlano  - 
konstrukcyjnej. 

6.2.5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają  wymagane  uprawnienia  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  takich  uprawnień. 
Zamawiający wymaga załączenia kserokopii uprawnień:
-  w  branży  instalacji  elektrycznych  dla  kierownika  robót  elektrycznych  potwierdzonych  za 
zgodność z oryginałem oraz załączenia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej 
izby samorządu zawodowego.
-   w branży konstrukcyjno-  budowlanej  dla  kierownika  robót  budowlanych  potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem oraz załączenia aktualnego zaświadczenia 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:

6.2.6.  Informacja  banku,  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 
złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.2.7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

6.2.8. 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 6.2.8. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie 
wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.  Dokumenty o których mowa 
punkcie 6.2.8 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.
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6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
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. W przypadku konsorcjum i spółek cywilnych należy złożyć pełnomocnictwo zgodnie 
z art. 23 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
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. Autoryzacja lub zaświadczenie o przeszkoleniu z montażu urządzeń oddymiania oferowanych 
przez Wykonawcę.

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:

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

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy

 9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu 
do  składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć 
termin związania oferta zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

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.
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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.
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 – ochrona p.poż.
- SzNSPZOZ.N-ZP-372-63/09

 

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 
złożoną  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. 
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11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia  20 listopada 2009 roku do godz. 8.30 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie 
zostało  naruszone  i  doszło  do  ich  odtajnienia  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 20 listopada 2009 roku o godz. 9.00 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.  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. 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 
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oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków 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:
1) oczywiste omyłki pisarskie 
2)oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 
poprawek
3) 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.
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 kryteriów:

- 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.
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15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - brak 

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.
18.10.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w 
następujących przypadkach:
-zmiany podwykonawców,
- zmiany stawki VAT,
- wystąpienie siły wyższej,
-wstrzymania robót przez Zamawiającego.
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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 – Wykaz robót budowlanych 
Załącznik numer 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
Załącznik numer 6 – Przedmiary robót 
Załącznik numer 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Załącznik numer 8 – Dokumentacja projektowa 

Lublin, dnia 30 października 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 
dostosowanie do obowiązujących przepisów – ochrona p.poż. 

1.Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
2 . Roboty zostaną wykonane w terminie do dnia 10 grudnia 2009 roku.
3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 3 lata liczony od bezusterkowego końcowego 
odbioru robót.
4. Termin usunięcia reklamowanych wad od daty powiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu nie 
może być dłuższy niż 30 dni
5. Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy okresowe , co najmniej dwa razy do roku, przez cały 
okres obowiązywania gwarancji.  
5. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami i nie będziemy go 
powierzać innej osobie lub jednostce.

(jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia , które wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………….
(nazwa podwykonawcy oraz wskazanie części zamówienia)

– w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia z art. 22 i 
24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są:
1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

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,
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-  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. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)
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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 przedstawiają 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 sadu 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 wyko-
nania 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 
popełnieni 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 
popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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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;

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 popełnieni 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 popełnieni 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 osoby / osób uprawnionych)

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

Zawarta w dniu ………….. 2009 w Lublinie 

pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul.  Abramowicka 2 wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego  w  Sądzie  Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale  Gospodarczym  KRS  
za  numerem  0000004020,  będącym  płatnikiem  podatku  VAT  i  uprawnionym  
do otrzymywania faktur VAT, zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym” 

reprezentowanym przez:
- Dyrektora Naczelnego - Edwarda Lewczuka

a

……………………………………………………………………………………………………

z drugiej strony, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do otrzymywania faktur VAT, NIP: 946 21 60 056, REGON: 43 10 19 046

Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do wystawiania faktur VAT, NIP: ……………, REGON: …………………….

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie  instalacji systemu oddymiania dla trzech budynków: 

− Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
− Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia  od Alkoholu 
− Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III

 Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie przy ul. 
Abramowickiej 2. 
2. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy.

§ 2
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty   zgodnie  z  dokumentacją,  zasadami  sztuki 
budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami,  zaleceniami  Zamawiającego  oraz  na 
warunkach określonych niniejszą umową i specyfikacją techniczną.

2.  Zamawiający  zastrzega,  że  wszystkie  materiały  budowlane  i  urządzenia  muszą  posiadać 
wymagane  prawem  atesty,  certyfikaty,  świadectwa  dopuszczenia  do  eksploatacji,  aprobaty 
techniczne, itp.

§ 3
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wymienione w § 1 w terminie do dnia 10 grudnia 
2009 roku.

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  osoby  którymi  będzie  posługiwać  się  przy  wykonaniu  umowy 
spełniają wszystkie wymagane prawem warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Za 
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działania i zaniechania tych osób wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

3. Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może podzlecić wykonania przedmiotu umowy innym 
podmiotom.

§ 4
1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.
2. Nadzór inwestorski będą pełnić: Pan Marian Koziński, Pan Zbigniew Waszczeniuk.

§ 5
Wykonawca  może  żądać  przesunięcia  terminu  wykonania  robót  określonego  w  §  3,  
a  Zamawiający jest  zobowiązany żądanie  to  uwzględnić w przypadku wstrzymania robót  przez 
Zamawiającego, odpowiednio do ilości wstrzymanych dni.

§ 6 
Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 8

§ 7
Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania robót objętych niniejszą umowa zgodnie z wymaganiami wiedzy technicznej.
2. Zapewnienia niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac oraz warunków bhp.
3. Uporządkowania terenu po wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

związanych z wykonaniem swoich zobowiązań zawartych w umowie. Odpowiedzialność obej-
muje także szkody spowodowane przez osoby, którymi wykonawca posługiwał się przy wyko-
nywaniu umowy.

§ 8
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty brutto:..................        
3. Kwota określona w ust. 2 zawiera koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przed-

miaru robót oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania m.in. koszty:
    - robót przygotowawczych, porządkowych

    - inwentaryzacji powykonawczej

    - zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczania zakresu robót bez roszczeń odszkodowaw-
czych ze strony Wykonawcy.

§ 9
1. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  płatne  będzie  przelewem  

na konto wykonawcy określone na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wy-
stawionej po odbiorze prac na podstawie protokołu odbioru potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru.

2. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

……………..………………………………………………………………………………………………………17
Przetarg nieograniczony- dostosowanie do obowiązujących przepisów – ochrona p.poż

 SZNSPZOZ.N-ZP-372-63/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



§ 10
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane - 3 lata liczony od bezusterkowego końco-

wego odbioru robót.
2. Termin usunięcia wad  nie może być dłuższy niż 30 dni  od daty powiadomienia Wykonawcy 

przez Zamawiającego o ich istnieniu.
3. Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy okresowe , co najmniej dwa razy do roku, przez cały 

okres obowiązywania gwarancji. 
§ 11

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu 
umowy,

2) w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki po upływie terminu 
usunięcia wad,

3)  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek 
okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca  –  w  wysokości  15%  całego  wynagrodzenia 
umownego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

    1)  w wysokości  0,1  % wartości  robót  podlegających  odbiorowi  za  każdy dzień  zwłoki  w 
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy lub jego części.

4.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg odstąpienia od umowy,
2. Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy,
3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realiza-

cji innych robót. Ich koszt obciąża stronę odstępującą od umowy, która obowiązana jest przejąć 
je na własny użytek,

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach 
określonych niniejszą umową. 

§ 13
Wierzytelności wynikające z niniejszej  umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 15
Wszelkie zawiadomienia w ramach niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie i doręczane na 
adresy  stron  wskazane  w  główce  umowy.  W  przypadku  zmiany  danych  adresowych  strony 
zobowiązują  się  do  niezwłocznego  powiadomienia  drugiej  strony.  W  braku  powiadomienia 
wszelkie pisma wysłane na adresy wskazane w umowie strony uznają za skutecznie doręczone. 
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§ 16
W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  kodeksu 
cywilnego i prawa budowlanego.

§ 17
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo 
Sąd w Lublinie

§ 18
Umowa została sporządzona 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

Daty 3(rozpoczęcie i 
zakończenie) i 
miejsce wykonania
roboty budowlanej

Wartość brutto 
umowy

ZAŁĄCZAMY  DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  NALEŻYTE  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
WYSZCZEGÓLNIONYCH POWYŻEJ. 

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)

3  Przez datę należy rozumieć: dzień, miesiąc, rok
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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. Kierownika 
robót 
budowlanych

2. Kierownik  robót 
elektrycznych

3. xxxxxxxxxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Załączamy dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia dla  kierownika robót budowlanych i 
kierownika robót elektrycznych
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
/dokumentacja zamieszczona w odrębnym pliku/
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Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT

/dokumentacja zamieszczona w odrębnym pliku/
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Załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa
/ zamieszczona w odrębnym pliku/
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