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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.

Tel.: 081 / 7286439, 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 2010 r, Nr 113, poz. 759 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  nowego  przyłącza  wodociągowego  polegającego  na
wymianie sieci wodociągowej biegnącej od studzienki zlokalizowanej na drodze dojazdowej do budynku
Somatyk na wysokości śmietnika odpadów komunalnych do budynku Oddziału XIX (OLAZA, Oddział I i
Oddział  Detoksykacyjny dla narkomanów).  Część  odcinka tej  sieci  jest  wymieniona na nową  z PE, od
przyłącza  do  budynku  Oddziału  Leczenia  Zaburzeń  Nerwicowych  do  przyłącza  Działu  Technicznego.
Zadaniem Wykonawcy robót będzie dokładne zlokalizowanie końcówek w/w odcinka sieci.
Teren,  na którym będzie wymieniany wodociąg jest  uzbrojony sieciami podziemnymi,  dlatego teŜ  przy
wykonywaniu robót naleŜy zachować szczególną, ostroŜność, aby ich nie uszkodzić. 

Zakres robót obejmuje:
1.demontaŜ kostki brukowej, płytek chodnikowych i obrzeŜy,
2.rozkucie warstw betonu na odcinku biegnącej po trasie wodociągu drogi,
3.rozebranie warstwy asfaltu i podbudowy betonowej na odcinku trasy wodociągu,
4.wykonanie wykopu mechanicznie, a w miejscach uzbrojenia podziemnego ręcznie,
5.wykonanie zabezpieczeń wykopu,
6.demontaŜ starego rurociągu i zasuw,
7.montaŜ rurociągów z PE w ilości około 260 mb na podsypce z piasku,
8.montaŜ armatury i jednego hydrantu naziemnego na trasie rurociągu,
9.montaŜ studzienki rewizyjnej z zamontowanym w niej wodomierzem,
10.montaŜ wodomierza i zaworu antyskaŜeniowego w budynku magazynu
11.montaŜ  zaworu antyskaŜeniowego w budynku Oddziału XIX,
12.poddanie próbie hydraulicznej rurociągów na ciśnieniu 1,6 hPa,
13. dezynfekcja rurociągów,
14.  zasypanie  wykopu z  uwzględnieniem 40 cm warstwy piasku nad podsypką  oraz warstwowego

zagęszczenia,
15.  przywrócenie do stanu pierwotnego drogi,  chodnika i  pozostałego odcinka na którym przebiega

wodociąg,
Roboty  naleŜy  wykonać  tak,  aby  nie  doszło  do  awarii  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego,
gdyŜ w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń koszty napraw pokrywał będzie Wykonawca.
Na czas wykonywania robót Wykonawca zabezpieczy terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
tak aby nie mogły tam znajdować się osoby postronne, niezaangaŜowane w realizację robót. 
W przypadku zajęcia całego pasa jezdnego, Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wyznaczy utwardzone
objazdy.
Dojazd do budynków szpitalnych naleŜy zachować całodobowo. Prace remontowe prowadzić naleŜy tak, aby
istniejące  sieci,  w  tym  wymieniana  sieć  wodociągowa  dostarczały  media  całodobowo.  Ewentualne
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wyłączenia lub przełączania naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z Inwestorem z jednodniowym wyprzedzeniem.
CPV:  45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Roboty muszą zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.spełnią  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w art.  22  ust.1  ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis  sposobu dokonywania  oceny  spełniania  warunku posiadania  uprawnień  do  wykonywania
określonej działalności lub czynności. 
Zamawiający nie sprecyzował warunku.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis  sposobu dokonywania  oceny  spełniania  warunku posiadania  uprawnień  do  wykonywania
określonej działalności lub czynności. 
Zamawiający nie sprecyzował warunku.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie sprecyzował warunku.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie sprecyzował warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.3., dokonana zostanie
zgodnie  z  formułą  spełnia  -  nie  spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

5.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia - nie
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  Ŝąda
następujących dokumentów:

6.1.1.Oświadczenia z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
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(załącznik nr 3 do siwz).

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  Ŝąda
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeŜeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niŜ  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub potwierdzenia,  Ŝe  uzyskał  przewidziane
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności lub  wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

6.2.5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności,
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być  wystawione nie
wcześniej  niŜ  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o  którym mowa
punkcie  6.2.5  podpunkcie  b)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  nie wydaje  się  dokumentów,  o których  mowa w punkcie 6.2.5.  zastępuje  się  je
dokumentami  zawierającymi  oświadczenie  złoŜone  przed  notariuszem,  właściwym  organem
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

6.3. Ponadto do oferty naleŜy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
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6.3.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upowaŜniające je do podejmowania zobowiązań
w  imieniu  firmy  składającej  ofertę,  o  ile  nie  wynikają  one  z  przepisów  prawa  lub  innych
dokumentów.
6.3.3. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ.

7.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW,
A TAK śE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO   POROZUMIEWANIA SI Ę  Z
WYKONAWCAMI
7.1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z
art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych..
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 moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić  treść  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- specjalista ds. zam. pub. 

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
Nie dotyczy.

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złoŜoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć
termin związania ofertą 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
upowaŜnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający
moŜliwości 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 moŜe Ŝądać  przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
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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 sporządzona na druku lub jego kserokopii przygotowanym przez
Zamawiającego stanowiącym załącznik numer 1 do specyfikacji.  Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo jak i słownie.
Brak wypełnienia ceny powoduje niewaŜność 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 moŜe złoŜyć 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 naleŜy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

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

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – wykonanie nowego przyłącza wodociągowego
- SzNSPZOZ.N-ZP-372-50/10

10.13. Wykonawca moŜe 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 złoŜone według takich samych zasad jak
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej
złoŜona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione.
Wykonawca  moŜe  wycofać  juŜ  złoŜona  ofertę,  tylko  przed  upływem  terminu  składania  ofert.
Zamawiający  moŜe  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  Ŝądania  zwrotu
oferty,  złoŜonego przez osobę  upowaŜnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności.
UpowaŜnienie do wycofania oferty, musi być załączone do Ŝądania zwrotu oferty.

10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji
zastrzeŜonych przez składającego.
-  dokumenty  niejawne  (zastrzeŜone)  powinny  być  umieszczone  na  końcu  oferty  i  oznaczone
„ZASTRZEśONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert,
zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 
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11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia  15 listopada 2010 roku do godz. 10.00 w Kancelarii
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złoŜone w terminie uznaje się te, które
znajda się w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 10:00.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złoŜone 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 złoŜonych ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2010 roku o godz. 10.30 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 takŜe
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  naleŜy  sporządzić  metodą  szczegółową  na  podstawie  kosztorysu
ślepego. 
12.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie krajowej
(PLN).
13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złoŜone w określonym przez Zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, zawierające
błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba
Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie
postępowania.  ZłoŜone  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 niŜ 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  moŜe  Ŝądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
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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  jeŜeli  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  raŜąco  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 złoŜył  wyjaśnień  lub jeŜeli  dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco 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 najniŜsza wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość)  = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                               Wartość danego Wykonawcy

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

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złoŜyli 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 niŜ  7  dni  od dnia
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty.  Zamawiający  moŜe  zawrzeć  umowę  w  sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 Ustawy Prawo
Zamówień  Publicznych,  jeŜeli  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  została  złoŜona tylko
jedna oferta.

15.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Nie dotyczy.

16.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTAN Ą  WPROWADZONE
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
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17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH
WYKONAWCYW TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcom,  a  takŜe  innym  osobom,  jeŜeli  ich  interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 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 uniewaŜnieniu 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  Ŝąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający przewiduje moŜliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających na
podstawie art. 67 ust.1 pkt 6, do wysokości 50 % wartości przedmiotu zamówienia i polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe.
18.10.  Zamawiający  przewiduje  moŜliwość  dokonania  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w
stosunku do treści oferty, w  przypadkach:
A/  Zamawiający  dopuszcza  moŜliwość  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w

przypadku: 
1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,
2) braku moŜliwości wykonania robót w terminie z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego,
3) zaistnienia  warunków  atmosferycznych  uniemoŜliwiających  prawidłowe  wykonanie

robót,
4) wystąpienia okoliczności siły wyŜszej, jako zdarzenia niezaleŜnego od Ŝadnej ze stron

umowy, które nastąpiło po wejściu w Ŝycie umowy,
- o ilość dni, w których niemoŜliwe było wykonywanie robót z jednej z w/w przyczyn.

B/ Strony przewidują moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem,
Ŝe zmiany wynikają z:

1) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  korzystnych  dla
Zamawiającego,

2) zmiany stawki podatku VAT,
3) konieczności zmniejszenia ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
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19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2 – Wzór umowy
Załącznik numer 3  - Oświadczenie z art. 22 Ustawy Pzp
Załącznik numer 4  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik numer 5–  Kosztorys  ślepy i przedmiary robót
Załącznik numer 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Lublin, dnia 28 października 2010 roku

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

  

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:..............................................
…..................................................................................................................................................
Adres*..........................................................................................................................................
tel.*...............................................................................................................................................
REGON*......................................................................................................................................
NIP*.............................................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję.........................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

* w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nowego przyłącza
wodociągowego składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:
w cenie brutto ...............................................................w tym...................%VAT

(słownie brutto.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................)

Cena netto: .....................................zł

I. Roboty muszą zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
II. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy, w tym na
wbudowane materiały  i urządzenia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

III. Oświadczamy, Ŝe:
- akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
- uwaŜamy 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,
- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3
do SIWZ.
- niniejsza oferta zawiera na stronach nr od....................... do.............. informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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- wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                        (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik nr 2

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 pod nr 0000004020, będącym
płatnikiem  podatku  VAT  i  uprawnionym  do  otrzymywania  faktur  VAT,  ,  NIP:  9462160056,
REGON: 431019046, zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Edwarda Lewczuka

a

......................................................................................................................................................
zwanym dalej: “Wykonawcą

reprezentowanym przez:

................................................... 

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z
wykonaniem nowego przyłącza wodociągowego  na terenie  Szpitala Neuropsychiatrycznego im.
Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie polegające na:

1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

w zakresie  określonym w przedmiarze robót,  kosztorysie ofertowym i  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem umowy w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy.

§ 3
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1.  Wykonawca  oświadcza,  iŜ  posiada  niezbędne  kwalifikacje  i  uprawnienia  do  wykonywania
zleconych przez Zamawiającego robót.
2.  Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania robót określonych w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,

b)  zapewnienia  wykonywania  robót  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
doświadczenie zawodowe, przeszkolone w zakresie przepisów bhp,

c) zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby nie mogły tam
znajdować się osoby postronne, niezaangaŜowane w realizacje robót,

d) dostarczenia materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania robót objętych przedmiotem
umowy, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami prawa,

e) dostarczenia wszystkich niezbędnych atestów, aprobat, certyfikatów dotyczących uŜytych
materiałów przed ich wbudowaniem,

f) dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu najpóźniej w
dniu zgłoszenia gotowości do odbioru,

g) zapewnienia doświadczonego nadzoru technicznego nad  prowadzonymi robotami,
h)  utrzymywania  porządku podczas  prowadzenia prac,  a  po  ich  zakończeniu  do usunięcia

wszystkich  materiałów pochodzących z  przeprowadzonych  robót,  zutylizowania  ich  na
własny koszt oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia prac,

i)  niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach i  okolicznościach mogących
mieć wpływ na jakość wykonywanych robót lub ich wykonanie w terminie,

j) ochrony mienia, zabezpieczenia bhp i p. poŜ. we własnym zakresie.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność
odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się  posługuje z
tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a takŜe ponosi odpowiedzialność
za szkody wyrządzone Zamawiającemu i  osobom trzecim w związku lub przy okazji wykonywania
niniejszej umowy, w tym takŜe związane z ruchem pojazdów.
4. Wykonawca staje się wytwórcą odpadów z robót zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późń zm.) i ciąŜą na nim wszelkie obowiązki wynikające
z tej ustawy.
5. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu ni-
niejszej umowy podwykonawcom. 

§ 4

1. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, który będzie
zawierał powykonawczy obmiar robót i wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

2. JeŜeli w toku czynności związanych z odbiorem robót zostanie stwierdzone,  Ŝe roboty:
1)  nie osiągnęły gotowości do odbioru,
2) posiadają wady, 
3) Wykonawca  nie  dostarczył  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  w  terminie

określonym w art. 3 ust. 2 lit. f),
Zamawiający  wyznaczy  odpowiedni  termin  na  dokończenie  robót,  usunięcie  wad  lub
dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
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3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 2, Zamawiający
jest  uprawniony  do  dokończenia  robót,  usunięcia  wad  lub  przygotowania  dokumentacji
powykonawczej   na  ryzyko  i   koszt  Wykonawcy.  Uprawnienie  to  jest  niezaleŜne  od
moŜliwości  Ŝądania  przez  Zamawiającego  zapłaty  kar  umownych  określonych  w  §  6
niniejszej umowy.

§ 5

1.  Strony  ustalają  maksymalne  wynagrodzenie  z  tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy  w
kwocie:   ..............zł  słownie  (...........................................................)  w  tym  VAT ....................zł
(słownie: .........................................................................................).
2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości robót określonych w  powyko-
nawczym obmiarze robót  oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Ostateczne
wynagrodzenie nie moŜe przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.
3.  Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru końcowego podpisany przez
obie strony umowy bez zastrzeŜeń.
4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
5. Za datę zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
7. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zgody na zatrudnienie podwykonawcy, wymagal-
ność roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia jest uzaleŜniona dodatkowo od dostarczenia
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, Ŝe Wykonawca zapłacił mu całe naleŜne
wynagrodzenie z tytułu wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo.

§ 6

1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 400 zł za kaŜdy dzień zwłoki,
2)  za  zwłokę  w wykonaniu  obowiązków przewidzianych w § 4 ust.  2  i  §  8  ust.  2  -  w
wysokości 400 zł za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z
umową,
3) za  rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  niezaleŜnych  od  Zamawiającego  -  w  wysokości  10%
wynagrodzenia określonego w § 5ust. 1 umowy.

3. KaŜda ze stron moŜe dochodzić naprawienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeŜonych
kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) przerwania przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn na okres 7 dni,
2) nienaleŜytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
3) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
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4) istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie pu-
blicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno mieć formę pisem-
ną pod rygorem niewaŜności. 
3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę rozwiązania umowy ze skut-
kiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, strony umowy obciąŜają na-
stępujące obowiązki:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku w terminie 5 dni od daty rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym do cza-
su ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu.
3) Po sporządzeniu protokołu inwentaryzacji robót w toku Wykonawca zgłosi do odbioru ro-
boty przerwane oraz zabezpieczające. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbio-
ru, który będzie zawierał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
4) Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót usunie z terenu budowy urządzenia zaple-
cza.
5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zapłaty wynagrodzenia za te roboty
proporcjonalnie do ich jakości i wartości.
6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy w dniu podpisania
protokołu odbioru.

5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wymienionych  w ust. 4 Zamawia-
jący jest uprawniony do jednostronnej inwentaryzacji i odbioru robót, a takŜe wykonania innych
wymienionych wyŜej obowiązków Wykonawcy na jego koszt.

§ 8

1. Wykonawca udziela  gwarancji  na  wszystkie roboty objęte  przedmiotem umowy,  w tym na
wbudowane materiały  i urządzenia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

2. NiezaleŜnie  od  uprawnień  z  gwarancji  Zamawiającemu  przysługują  uprawnienia  z  tytułu
rękojmi  z  kodeksu  cywilnego,  przy  czym  strony  ustalają,  Ŝe  uprawnienia  te  wygasają  po
upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek lub wymiany
wbudowanych  materiałów  i  urządzeń  na  nowe  wolne  od  wad,  zgodnie  z  wyborem
Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 3 Zamawiający
uprawniony jest do usunięcia wad lub usterek  na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to
jest  niezaleŜne  od  moŜliwości  Ŝądania  przez  Zamawiającego  zapłaty  kar  umownych
określonych w § 6 niniejszej umowy.

§ 9

1. Zamawiający  ustanawia  zabezpieczenie  wykonania  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia
wynikającego z § 5 ust. 1. 

2. Zabezpieczenie  moŜe  być  wnoszone  według  wyboru  wykonawcy  w  jednej  lub w  kilku
następujących formach:
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1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiającego.
4. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniej-
szone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na ra-
chunek bankowy wykonawcy.

5. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z kwoty zabezpieczenia naleŜytego wyko-
nania umowy m.in. w następujących przypadkach:

dochodzenia kar umownych,
pokrycia kosztów wykonania zastępczego w przypadkach określonych w Umowie,
wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w inny sposób w związku z wykonywaniem ni-
niejszej Umowy

6. Zwrot kwoty odpowiadającej 70 % zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w
terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 10

1.  Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano wyboru Wykonawcy, moŜe nastąpić w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo
zamówień publicznych oraz w ust. 2 i 3.

2.  Zamawiający  dopuszcza  moŜliwość  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w
przypadku: 
1)wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,
2) braku moŜliwości wykonania robót w terminie z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy,
3) zaistnienia warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających prawidłowe wykonanie robót,
4)  wystąpienia  okoliczności  siły  wyŜszej,  jako  zdarzenia  niezaleŜnego od  Ŝadnej  ze stron
umowy, które nastąpiło po wejściu w Ŝycie umowy,
- o ilość dni, w których niemoŜliwe było wykonywanie robót z jednej z w/w przyczyn.

3. Strony przewidują moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, Ŝe
zmiany wynikają z:

1)  okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  korzystnych  dla
Zamawiającego,
2) zmiany stawki podatku VAT,
3) konieczności  zmniejszenia ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze
robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.  Zmiana  umowy moŜe zostać  dokonana przez  strony niniejszej  umowy wyłącznie w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaŜności. 

§ 11
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Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron umowy na budowie są:
1) w imieniu Zamawiającego: .............................  tel..........................,
2) w imieniu Wykonawcy: ..................................tel.......................... 

§ 12

1. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uwaŜa się za skutecznie doręczone w
przypadku:

1. doręczenia osobistego;

2. wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3. wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

4. wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

2. Zmiany danych teleadresowych stron wymagają  niezwłocznego pisemnego powiadomienia
drugiej  strony umowy i  nie  stanowią  zmiany  umowy.  W przypadku  braku  powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazany w niniejszej umowie uznaje się za
skutecznie doręczone.

§ 13

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnię-
cie właściwego rzeczowo sądu w Lublinie.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla kaŜdej ze
stron.

§ 15 

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) kosztorys ofertowy załącznik nr .....
2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr ....,

      ZAMAWIAJ ĄCY                                            WYKONAWCA

         ………………………. …………………………
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                                                              Załącznik nr 3
Pieczęć Firmowa

        

   OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako
upowaŜniony reprezentant wykonawcy, Ŝe spełniamy warunki, dotyczące: 

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………, dnia…………                                                  
…………………….

                                                                                                                            (podpis)
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

        
OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upowaŜniony
reprezentant  wykonawcy,  Ŝe  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j .Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

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

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie,
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 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, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
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, rozłoŜenie 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 przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera lub członka  zarządu prawomocnie skazano za  przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
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przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mającym na celu popełnienie  przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo
skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo
przeciwko  prawom osób wykonujących pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko  środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe  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; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ 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 Ŝe 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) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania
ofertą;     

3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

………………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)
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Załącznik nr 5

KOSZTORYS  ŚLEPY / 
PRZEDMIARY ROBÓT
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Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
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