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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2

Tel.: (081) 7443061, fax: (081) 7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

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

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  związanych  z  ochroną 
przeciwpożarową  budynków  Szpitala,  w  tym  wyposażenie  budynku  „Somatyk”  w  części 
obejmującej  aptekę  i  przychodnię  w  instalację  wodociągową  przeciwpożarową,  wyposażenie 
pionowej drogi ewakuacyjnej w urządzenia zapobiegające zadymianiu, dostosowanie długości dojść 
ewakuacyjnych w budynkach: Oddział VII i VIII, wykonanie zabezpieczenia przed zadymianiem 
pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach: oddział VI, VII, VIII.

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

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, a także zabezpieczenie placu budowy w 
trakcie budowy i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

Oddziały  na  których  będą  realizowane  roboty  budowlane  związane  z  ochroną 
przeciwpożarową budynków Szpitala będą czynne całodobowo przez cały okres wykonywania 
robót  budowlanych, poszczególne  pomieszczenia  będą  przekazywane  etapami,  tak  aby 
zachować  ciągłość  usług  medycznych.  Organizacja  prac  budowlanych  powinna  zapewnić 
zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00. 

3.3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  tego,  aby  materiały  pochodzące  z  demontażu  podczas 
prowadzonych robót budowlanych, które zdaniem Zamawiającego:
- nadają się do ponownego użycia- były przekazane Zamawiającemu
- nie nadają się do ponownego użycia - były poddane recyklingowi, przerobione lub składowane w 
sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, a dokumentacja z tego faktu musi być dostarczona 
Zamawiającemu.

CPV: 
45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
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4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Roboty muszą zostać wykonane do dnia 10 grudnia 2012 roku.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  
określonej działalności lub czynności. 

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z pkt. 5.1.1 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Powyższy  warunek  spełnią  wykonawcy,  którzy  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem 
terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym okresie 
-wykażą się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 
montażu urządzeń służących do usuwania dymu wraz z robotami towarzyszącymi o wartości brutto 
nie mniejszej niż 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Do  wykazu  należy  załączyć  dokument  potwierdzający,  że  robota  została  wykonana  zgodnie  z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.2 zostaje dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na 
podstawie oświadczenia wyszczególnionego w pkt 6.1.2.SIWZ.

5.1.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem  
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują potencjałem w osobach:
5.1.3.1. Kierownika budowy z  minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego 
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń w  specjalności 
konstrukcyjno –budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243  poz.  1623  j.t  ze  zm.)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Transportu  i 
Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane 
na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w 
zakresie  odpowiadającym  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej,  w  rozumieniu  obecnie 
obowiązujących przepisów.

5.1.3.2.  Kierownika  robót  z  minimum 5  letnim doświadczeniem zawodowym,  posiadającego 
uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności 
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instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wydane  na  podstawie  ustawy z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane 
na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w 
zakresie  odpowiadającym  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu obecnie 
obowiązujących przepisów.

5.1.3.3.  Kierownika  robót z  minimum 5  letnim doświadczeniem zawodowym,  posiadającego 
uprawnienia budowlane  bez ograniczeń  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.  
U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej  
obowiązujących  przepisów  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  zakresie  odpowiadającym 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych, w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów.
Zamawiający,  określając  wymogi  dla  każdej  osoby  w  zakresie  posiadanych  uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a 
oraz  innych  przepisów  ustawy Prawo  Budowlane  (tekst  jedn.  Dz.U.10.243.1623  ze  zm.)  oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (DzU z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Wykonawca może przewidzieć do wykonania zamówienia jedną, dwie lub trzy osoby posiadające 
sumarycznie wszystkie w/w uprawnienia.

Ocena spełniania warunku z pkt. 5.1.3. zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie  
spełnia na podstawie oświadczeń wyszczególnionych w pkt. 6.1.3. i 6.1.4 SIWZ.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej.
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z pkt. 5.1.4 

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  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  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 
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ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.1.1.Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
(załącznik nr 2 do siwz).

6.1.2.  Wykazu  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku 
wiedzy  i  doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 
ich  rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo ukończone. 
(załącznik nr 4 do siwz).

6.1.3.  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwz),

6.1.4.  Oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  posiadają 
wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień. 
(załącznik nr 6 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art.  22 ust 1. ustawy Pzp 
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust 2b 
ustawy Pzp,  Zamawiający wymaga przedłożenia  informacji,  o  której  mowa w pkt  6.1.4 SIWZ 
dotyczącej tych podmiotów.

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  żąda 
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  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 niż 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,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.

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

6.2.5. Jeżeli 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, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

Dokumenty  o  których  mowa  w  punkcie  6.2.5.  podpunkcie  a)  powinny  być  wystawione  nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.  Dokument,  o  którym mowa 
punkcie  6.2.5  podpunkcie  b)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli 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  złożone  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 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.
6.3.3. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami punktu 12.2 SIWZ. 
6.3.4. Harmonogram rzeczowo- finansowy.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia   oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie 
pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień lub informacji.
7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 
domniema,  iż  pismo wysłane  przez  zamawiającego  na  numer  faksu  podany przez  wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

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

 ul. Abramowicka 2
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20-448 Lublin
fax: 81/7441079

7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1.Agnieszka Piotrowska 
2. Milena Królikowska
3. Sławomir Proć

7.6. Wykonawca może 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. 38 ust. 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.7. 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
7.8.  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

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 4000,00 zł 
(słownie: cztery tysiące złotych).

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

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

8.3 Wadium w wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer 
BANK Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 50802500070710186320000030 z dopiskiem  „wadium– 
ochrona  przeciwpożarowa  budynków  Szpitala”, a  potwierdzenie  polecenia  przelewu  należy 
dołączyć do oferty.  Datą wniesienia wadium w formie pieniężnej jest  data uznania wskazanego 
rachunku bankowego.

Wadium wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dołączone  do  oferty  w  formie 
kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego 
w innej  formie  należy  załączyć   do  oferty  w  osobnej  kopercie  :  opisanej  „wadium–  ochrona 
przeciwpożarowa budynków Szpitala”. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno 
zawierać następujące elementy:

- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji 

- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji

-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji

-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji

-  zapis,  że  poręczyciel/gwarant  zobowiązuje  się  bezwarunkowo  do  zapłaty  pełnej  kwoty 
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zabezpieczenia na rzecz beneficjenta

- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji

8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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 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 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3.  Wszystkie  dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania,  komputerze, 
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4.  Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych. 
Wszystkie strony kopii  dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do 
jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w  imieniu  Wykonawcy  lub  pełnomocników  umocowanych  do  występowania  w  jego  imieniu. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub 
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta cenowa winna być 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 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 przeciwpożarowa budynków Szpitala
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10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 
warunkiem pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego o  wprowadzonej  zmianie  lub  wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej 
złożona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione. 
Wykonawca  może  wycofać  już  złożona  ofertę,  tylko  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu 
oferty,  złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności. 
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
-  dokumenty  niejawne  (zastrzeżone)  powinny  być  umieszczone  na  końcu  oferty  i  oznaczone 
„ZASTRZEŻONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 18 października 2012 roku do godz. 9.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, które 
znajdą się w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 9:00.
Decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Oferty  złożone  po  terminie  będą  zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1  Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  18  października  2012 roku o  godz.  9.30 w 
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i 11.2.3. 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. Szczegółowe wymagania, jakim ma odpowiadać opracowanie kosztorysowe:
1) rodzaj kosztorysu: ofertowy;
2) metoda kalkulacji: szczegółowa;
3) w każdej pozycji kosztorysowej należy podać wartość jednostkową robót oraz wartość całkowitą 
robót wraz z kosztami pośrednimi i zyskiem;

……………..………………………………………………………………………………………………………9
Przetarg nieograniczony- Ochrona przeciwpożarowa budynków Szpitala SZNSPZOZ.N-ZP-372-42/12

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



4) do kosztorysu należy dołączyć wykaz materiałów;
W przypadku stwierdzenia nieścisłości w przedmiarze robót, Wykonawca jest zobowiązany 
przesłać swoje uwagi do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty, 
na zasadach opisanych powyżej, przesłane przez Zamawiającego uzupełnienia do przedmiaru 
robót”.
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 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo termin składania ofert.
13.3.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

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 kryterium:

- Cena brutto (wartość)                                           - 100 %

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość)  = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                               Wartość danego Wykonawcy
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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  5 dni  od  dnia 
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  faxem,  zgodnie  z  zapisem  punktu  7.2  SIWZ. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w art.  94  ust  1  pkt.  2  ustawy Prawo zamówień publicznych,  w przypadkach 
określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA 
UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości brutto oferty. 

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 6 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysłu-
gują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów  ustawy prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych. 

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 
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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 przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających na 
podstawie  art.  67  ust.1  pkt  6  ustawy stanowiących  nie  więcej  niż  50  % wartości  zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
18.10.Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy pod 
warunkiem, że zmiany wynikają z:
1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem robót do 
których mają zastosowanie zmienione przepisy,
2) wystąpienia okoliczności, których  nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie 
celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 
zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany 
tych przepisów,
4) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub zawarcia umów na wykonanie robót dodatkowych bądź uzupełniających – 
odpowiednio do tego, jaki wpływ te roboty lub umowy mają na roboty objęte niniejszą  umową, 
5) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
6) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 
zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie 
następującymi okolicznościami: (a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
(b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania umowy przewidziane-

go § 2 projektu umowy i związanej z tym zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego w 
przypadku:
1) określonym w ust. 2 pkt. 2 do 6 projektu umowy – odpowiednio do tego, jaki wpływ na 

zachowanie terminu mają okoliczności opisane w tych postanowieniach umowy,
zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zachowanie terminu 
wykonania umowy – odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin wykonania umowy będą miały te 
okoliczności.
18.11.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia mają zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Oświadczenie z art. 22 Ustawy Pzp
Załącznik numer 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik numer 4 – Wykaz robót budowlanych 
Załącznik numer 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik numer 6 – Oświadczenie dot. uprawnień wykonawczych
Załącznik numer 7 – Przedmiary robót 
Załącznik numer 8 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Załącznik numer 9– Dokumentacja projektowa 
Załącznik numer 10 – Wzór umowy

Lublin, dnia 3 października 2012 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..........................................
* w przypadku oferty wspólnej należy 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 robót budowlanych związanych z 
ochroną  przeciwpożarową  budynków  Szpitala,  w  tym  wyposażenie  budynku  „Somatyk”  w  części 
obejmującej aptekę i przychodnię w instalację wodociągową przeciwpożarową, wyposażenie pionowej drogi 
ewakuacyjnej  w  urządzenia  zapobiegające  zadymianiu,  dostosowanie  długości  dojść  ewakuacyjnych  w 
budynkach:  Oddział  VII  i  VIII,  wykonanie  zabezpieczenia  przed  zadymianiem  pionowych  dróg 
ewakuacyjnych w budynkach: oddział VI, VII, VIII

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

Termin wykonania robót: 10 grudnia 2012 r. 

Oświadczamy, że:
1)  posiadamy  uprawnienia  i  kwalifikacje  wymagane  odpowiednimi  przepisami  prawa,  niezbędne  dla  realizacji 
przedmiotu umowy oraz jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe wyrządzone w 
związku z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej w ....................................................................
nr polisy.....................................
2) akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) 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,
4) 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 10  do SIWZ.
5) ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
6) wraz z ofertą składamy w załączeniu następujące oświadczenia i dokumenty:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
Na podstawie  art.  36  ust.  4  Zamawiający żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w ofercie  części  zamówienia,  której  
wykonania powierzy podwykonawcom: 
............................................................................................................................................................
Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
 

……………………dnia…………                                           ……………..............……….
                                                                                          (podpis Wykonawcy/ wykonawców)

  Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa
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   OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

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

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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,

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

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

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

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych  związanych  z  ochroną  przeciwpożarową  budynków  Szpitala,  w  tym 
wyposażenie  budynku „Somatyk” w części  obejmującej  aptekę i  przychodnię  w instalację 
wodociągową  przeciwpożarową,  wyposażenie  pionowej  drogi  ewakuacyjnej  w  urządzenia 
zapobiegające  zadymianiu,  dostosowanie  długości  dojść  ewakuacyjnych  w  budynkach: 
Oddział  VII  i  VIII,  wykonanie  zabezpieczenia  przed  zadymianiem  pionowych  dróg 
ewakuacyjnych  w  budynkach:  oddział  VI,  VII,  VIII oświadczam,  jako  upoważniony 
reprezentant wykonawcy, iż 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.).

………………………, dnia…………                                  …………………….
                                                                                                                             (podpis)
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  Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty 
budowlanej

Data i miejsce 
wykonania

Wartość brutto 
umowy

Załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.

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

Pieczęć Firmowa

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Imię 
i nazwisko

Doświadczenie
i

wykształcenie

Kwalifikacje 
zawodowe

Zakres wykonywanych 
czynności

Informacja o podstawie 
do dysponowania tymi 
osobami (np.: umowa o 
pracę, umowa zlecenia, 

umowa o dzieło)
KIEROWNIK BUDOWY

Kierownik robót 
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych

Kierownik robót w 
specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

………………………….                                      
         (miejscowość i data)

…………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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  Załącznik nr 6

 
Pieczęć Firmowa

                             

OŚWIADCZENIE

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

- kierownik budowy Pan/i................................................................................................ z  minimum 
5  letnim  doświadczeniem  zawodowym, posiada  wymagane  uprawnienia   budowlane  do 
kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno  –budowlanej 
wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.  
1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze 
zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej,  w  rozumieniu  obecnie  obowiązujących  przepisów -   nr 
…................................................ (podać numer uprawnień) wydanych przez...................................... 

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

- kierownik robót Pan/i................................................................................................ z  minimum 5 
letnim doświadczeniem zawodowym, posiada wymagane uprawnienia  budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i 
urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wydane  na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze  
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub 
ważne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  do 
kierowania  robotami  budowlanymi  w  zakresie  odpowiadającym  specjalności  instalacyjnej  w 
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych,  w  rozumieniu  obecnie  obowiązujących  przepisów,  - 
nr............................................... (podać numer uprawnień) wydanych przez...................................... 

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

- kierownik robót Pan/i................................................................................................  z  minimum 5 
letnim doświadczeniem zawodowym, posiada wymagane uprawnienia  budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
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Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia 
budowlane wydane na  podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie odpowiadającym specjalności instalacyjnej  w  zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów, 
-nr...............................................  (podać  numer  uprawnień)  wydanych 
przez...................................................................................................................................................... 

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

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

W  przypadku,  gdy  wykonawca  wskazał  osoby,  którymi  będzie  dysponował  należy  załączyć  do  oferty  pisemne  
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
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Załącznik nr 10

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

Zawarta w dniu  .........................  2012 roku w Lublinie  w wyniku przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie Rejonowym 
Lublin  –  Wschód  w Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,  VI  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

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza Wykonawcy,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z 
…………………na terenie  Szpitala  Neuropsychiatrycznego im.  Prof.  M. Kaczyńskiego SPZOZ 
przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie polegające na:
1) ............................................................................................................................................
2)............................................................................................................................................
w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót.

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem umowy w terminie do 10 

grudnia 2012 r. 
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  przedłożyć  Zamawiającemu  przed  podpisaniem  umowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy.  Harmonogram rzeczowo –finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  Wykonawca  jest  uprawniony  za  zgodą  Zamawiającego  dokonać  zmiany 
harmonogramu  rzeczowo-finansowego,  bez  zmiany  terminu  wykonania  umowy,  o  którym 
mowa w ust. 1.

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

d) dostarczenia wszystkich niezbędnych atestów, aprobat, certyfikatów dotyczących użytych 
materiałów przed ich wbudowaniem,

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

f) zapewnienia doświadczonego nadzoru technicznego nad  prowadzonymi robotami, w osobie 
kierownika  budowy  w  branży  …………….  oraz  kierownika  robót  w  branży 
………………,

g)  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,

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

i) ochrony mienia, zabezpieczenia bhp i p. poż. we własnym zakresie,
j) przygotowania kosztorysu powykonawczego na podstawie powykonawczego obmiaru robót.

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  także  ponosi 
odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  związku  lub  przy  okazji 
wykonywania niniejszej umowy, w tym także 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  2010  Nr  185  poz.  1243  ze  zm.)  i  ciążą  na  nim  wszelkie  obowiązki 
wynikające z tej ustawy.

5.Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom wyłącz-
nie za uprzednią zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 § 2 k.c. Jeżeli Zamawiający, w ter-
minie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projek-
tu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projek-
cie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. W przypadku wyrażenia zgody na zatrudnienie podwykonawcy przed upływem w/w 
terminu będzie ona wyrażana w formie pisemnej. 

§ 4
1.  Strony  przewidują,  że  roboty  będące  przedmiotem  umowy  podlegają  odbiorom  odbiorowi 
końcowemu.
2.  Odbiór  końcowy będzie  dokonywany w terminie  4  dni  roboczych  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. 
3. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem robót zostanie stwierdzone,  że roboty:
1)  nie osiągnęły gotowości do odbioru,
2) posiadają wady, 
3) Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie określonym w 
§ 3 ust. 2 lit. e)
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Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na dokończenie robót, usunięcie wad lub dostarczenie 
kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 3, Zamawiający jest 
uprawniony do dokończenia robót i/lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie 
to jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych 
w § 6 niniejszej umowy.

§ 5
1. Strony ustalają wstępne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie: net-

to  ..............zł  słownie  (..............................................................)  brutto  ....................zł 
(słownie: .................................................................................................).

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę 
i  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  kosztorysu  powykonawczego  opracowanego  w 
oparciu o ilości robót określone w  powykonawczym obmiarze robót  oraz ceny jednostkowe 
zawarte w kosztorysie ofertowym. 

3. W przypadku robót nie uwzględnionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w kosztorysie 
ofertowym, które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie określonym w dokumentacji 
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wynagrodzenie Wyko-
nawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone 
z zastosowaniem obowiązujących w dniu ich rozliczenia cen średnich ujętych 
w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa lubelskiego a w przypadku braku danych 
robót w Wydawnictwie SEKOCENBUD przy zastosowaniu średnich cen rynkowych dla tego 
typu robót na terenie województwa lubelskiego.

4. Faktura VAT będzie wystawiona na podstawie protokołów odbioru końcowego podpisanych 
przez obie strony umowy. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy w treści niniejszej umowy jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to ro-

zumieć wynagrodzenie w wysokości brutto.
9. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zgody na zatrudnienie podwykonawcy, wyma-

galność roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia jest uzależniona dodatkowo od do-
starczenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy podpisanego przez oso-
bę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynika, że:

a) Wykonawca zapłacił podwykonawcy całe należne wynagrodzenie z tytułu wykonania 
robót objętych umową o podwykonawstwo,

b) podwykonawca nie rości z tytułu wykonania robót budowlanych objętych umową o 
podwykonawstwo żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

 a na żądanie Zamawiającego także dodatkowych dokumentów wskazujących na wyso-
kość roszczeń podwykonawcy i  potwierdzających fakt zapłaty przez Wykonawcę wyna-
grodzenia na rzecz podwykonawcy.

10. Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy bezpośrednio 
na rzecz podwykonawców, w sytuacji gdy:

1) Wykonawca nie udokumentuje zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
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2) przedstawione przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające zapłatę na rzecz podwykonawców 
budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości,

w takich przypadkach wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę zapłaconą 
przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców. 

§ 6
1.Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 
§ 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w wykonaniu obowiązków przewidzianych w § 4 ust. 3 i § 8 ust. 2 - w wysokości 500 
zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z umową,
c) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.
3. W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar 
umownych,  naliczonych  zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) przerwania przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn na okres co naj-
mniej 7 dni,
2) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
4) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz-
nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
3.Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiado-
mości o przesłankach stanowiących podstawę do odstąpienia.
4.W przypadku odstąpienia od umowy, strony umowy obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji ro-
bót w toku w terminie 5 dni od daty rozwiązania umowy.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym do czasu 
ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu.
3) Po sporządzeniu protokołu inwentaryzacji robót w toku Wykonawca zgłosi do odbioru roboty 
przerwane oraz zabezpieczające.
4) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, który będzie zawierał wszystkie usta-
lenia poczynione w trakcie odbioru.
5)Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.
6)Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zapłaty wynagrodzenia za te roboty pro-
porcjonalnie do ich jakości i wartości.
7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy w dniu podpisania pro-
tokołu 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 także wykonania innych 
wymienionych wyżej obowiązków Wykonawcy na jego koszt.

§ 8
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1. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy, w tym na wbu-
dowane materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końco-
wego.
2.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do:
a)serwisu przedmiotu umowy (obejmującego wymianę materiałów eksploatacyjnych) zapewniają-
cego jego bezusterkową eksploatację, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego zgodnych 
z zaleceniami producenta, przy czym nie rzadziej niż raz na rok, 
b) usuwania wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie odbioru oraz 
powstałych w okresie gwarancji lub wymiany wbudowanych materiałów, urządzeń bądź ich ele-
mentów, względnie innych elementów robót na nowe wolne od wad, zgodnie z wyborem Zamawia-
jącego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku wad i usterek niezagrażają-
cych bezpieczeństwu mienia lub zdrowia ludzi termin na usunięcie wad i usterek lub wymianę nie 
będzie krótszy niż 5 dni roboczych.
3. Koszty gwarancji (w tym serwisu) oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pra-
widłowego funkcjonowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
4.W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 2 Zamawiający 
uprawniony jest do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezależne od 
możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 6 niniejszej 
umowy.

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 
oferty  brutto  wynikającej  z  formularza  cenowego  w  wysokości  …………………  w 
formie.................................................................................................................................
2. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru 
końcowego, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu gwarancji za wady, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji w okresie 
jej obowiązywania, a Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji do końca 
okresu jej obowiązywania, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania kwoty, o której mowa w 
ust. 3 do dnia wykonania tych obowiązków stwierdzonego pousterkowym protokołem odbioru.
5.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  pokryje  swoje  roszczenia  z  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy, kwota przeznaczona do zwrotu Wykonawcy określona w ust. 2 i 3 zostanie 
pomniejszona o kwotę stanowiącą pokrycie roszczeń Zamawiającego.
6. Postanowienia ust. 2- 5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna.

§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której do-

konano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach przewidzianych w treści umowy 
oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warun-
kiem, że zmiany wynikają z:
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1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem robót do 
których mają zastosowanie zmienione przepisy,
2) wystąpienia okoliczności, których  nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie 
celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 
zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany 
tych przepisów,
4) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub zawarcia umów na wykonanie robót dodatkowych bądź uzupełniających – 
odpowiednio do tego, jaki wpływ te roboty lub umowy mają na roboty objęte niniejszą  umową, 
5) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
6) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 
zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie 
następującymi okolicznościami: (a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
(b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu wykonania umowy przewidzianego § 

2  i związanej z tym zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego w przypadku:
2) określonym w ust. 2 pkt. 2 do 6– odpowiednio do tego, jaki wpływ na zachowanie 

terminu mają okoliczności opisane w tych postanowieniach umowy,
3) zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zachowanie 

terminu wykonania umowy – odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin wykonania 
umowy będą miały te okoliczności.

4.Zmiana umowy może zostać dokonana przez strony niniejszej umowy wyłącznie w formie pi-
semnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 11
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 uważa 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 ............................................;

……………..………………………………………………………………………………………………………27
Przetarg nieograniczony- Ochrona przeciwpożarowa budynków Szpitala SZNSPZOZ.N-ZP-372-42/12

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



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 każdej ze 
stron.

§ 15 
Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1) oferta,
2) harmonogram rzeczowo –finansowy.

  ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA
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