
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP

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

w Lublinie ul. Abramowicka 2
zwany dalej Zamawiającym

zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Remont drogi wewnętrznej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M.

Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie       i dostosowanie jej do wymogów dróg

pożarowych      - zaprojektuj i wybuduj

Znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP.372- 29/14

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

zwanej dalej „ustawą – Pzp”

Sporządził: Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Agnieszka Piotrowska

Pracownik Zamawiającego upoważniony pisemnie przez 
kierownika Zamawiającego

Marek Domański
Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa

Lublin, 26 września 2014 r.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres Zamawiającego:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej 20-442 Lublin, ul.

Abramowicka 2, woj. lubelskie

NIP
9462160056  

REGON
   431019046

TEL.
81/7443061   

FAKS
81/7441079

Komórka organizacyjna upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

TEL.
081/7286439

E-MAIL
przetargi@snzoz.lublin.pl

Godziny pracy:   7:00 – 14:35

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 5 186 000 euro

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu    drogi  wewnętrznej  na
terenie  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  SPZOZ  w Lublinie  i
dostosowanie jej  do wymogów dróg pożarowych.     Zakres  prac  obejmuje  zaprojektowanie  i
wykonanie  nawierzchni  drogi  wewnętrznej,  nawierzchni  miejsc postojowych i  chodników  na terenie
szpitala:

–powierzchnia jezdni objętej przebudową – ok. 2 200,00 m2
–powierzchnia chodników objętych przebudową – ok. 150,00 m2
- powierzchnia parkingów – ok. 70 m2
- długość krawężników –ok. 550 m

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

2.Opis, wielkość i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Sporządzenie dokumentacji:
a)  Opracowanie  projektu  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  techniczno-budowlanymi,  normami  i
wytycznymi w tym zakresie [a-d ] branża drogowa - 4 egz. 
b)  Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  technicznych
(sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  Ogólnych  Specyfikacji  Technicznych)  na
wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót -2 egz.
c) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu -2 egz.
d) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) –2 egz.
Realizacja robót budowlanych:

1. Wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni i krawężników
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2. Wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję nawierzchni
3. Wykonanie  odwodnienia  nowych  dróg   –  kanalizacja  deszczowa  lub

powierzchniowo.
4. Ustawienie nowych krawężników i obrzeży
5. Wykonanie podbudów zgodnie z dokumentacją projektową
6. Wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej oraz

chodników z kostki brukowej gr. 6 cm szarej
7. Odtworzenie trawników.
8. Uporządkowanie terenu robót.
9. Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w formie  gis/cad  i

dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

Szczegółowe warunki umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawarte są w paragrafie 8 
projektu umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2014, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa w 
terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki,  o  których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2)  Zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składając ofertę
  zobowiązany jest  złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  (druk: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Zał.

nr  4 do SIWZ)

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  
 na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ.
  Dokumenty żądane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu zostały ustalone na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w jakich  te  dokumenty  mogą być składane  
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

a) W przypadku  warunku,  o  którym mowa w art.  22  ust.  1  pkt  1 ustawy  –  Pzp,
Zamawiający  nie  formułuje  szczegółowych  wymagań.  W  tym  zakresie
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Wykonawcę  obowiązuje  wyłącznie  złożenie  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków
udziału w postępowaniu,

b) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w wykonaniu 
- co najmniej jednej roboty budowlanej polegających na wykonaniu drogi z kostki brukowej o wartości
brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w systemie zaprojektuj i
wybuduj, w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie.  Przez  wykonanie  rozumie  się  budowę/
przebudowę lub remont. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu drogi z kostki brukowej o wartości
brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie.  Przez wykonanie rozumie się budowę/ przebudowę lub remont. Do wykazu należy załączyć
dokument  potwierdzający,  że  roboty  te  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i
prawidłowo ukończone. 

           c) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp:
- w  części  dotyczącej  dysponowania odpowiednim  potencjałem
  technicznym  Zamawiający  nie  formułuje  szczegółowych  wymagań.  
 W  tym  zakresie  Wykonawcę  obowiązuje  wyłącznie  złożenie
  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,   
 
- w  części  dotyczącej  dysponowania osobami  zdolnymi  do  wykonania

  zamówienia.

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują potencjałem w osobach:
1.  Kierownika  budowy  z  minimum  5  letnim  doświadczeniem  zawodowym,  posiadającego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 ze
zm) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do
kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

2.  Projektanta z  minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym,  posiadającego uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz.1409 ze zm) lub ważne uprawnienia
budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  uprawniające  do
zaprojektowania robót objętych przedmiotem zamówienia.

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 (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.1409 ze  zm) oraz  ustawy o zasadach
uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych w państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  (DzU  z
2008 r. nr 63, poz. 394).

Ocena spełniania  warunku z pkt.  c)  zostaje  dokonana zostanie zgodnie z  formułą  spełnia   -  nie
spełnia na podstawie oświadczenia wyszczególnionego w Rozdziale VI w pkt. I. 1.2) SIWZ.

d) W przypadku  warunku,  o  którym mowa w art.  22  ust.  1  pkt  4 ustawy  –  Pzp,
 Zamawiający  nie  formułuje  szczegółowych  wymagań.  W  tym  zakresie
  Wykonawcę obowiązuje  wyłącznie  złożenie oświadczenia  o spełnianiu warunków
  udziału w postępowaniu,

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
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 niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  
 w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował
  zasobami niezbędnymi do realizacji  zamówienia,  w szczególności  przedstawiając w tym
  celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych
  zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I.  Dokumenty  wymagane  w  celu  oceny  spełniania  przez  wykonawcę  warunków,  
 o których mowa w art. 22 ust. 1

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.  22 ust. 1
  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych,  zamawiający  żąda
     przedłożenia:

1.1) Oświadczenie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(zał. Nr 4 do SIWZ).

1.2) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania oraz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty  oraz  wskazujących czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i
prawidłowo ukończone (załącznik nr 8 do SIWZ).

Oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1b)  SIWZ

1.3)  Wykaz  osób, które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  w  szczególności  
odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informację  o  podstawie  do  
dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 7 do SIWZ)
Oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny 
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1c)  SIWZ

2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.2) są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
składania ofert, lub
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 2.1).

W  razie  konieczności,  szczególnie  gdy  wykazy  lub  dowody,  o  których  mowa  odpowiednio
  w  pkt  1.2)  budzą  wątpliwości  zamawiającego  lub  gdy  z  poświadczenia  albo  z  innego  

dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,  
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane i usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

II. Dokumenty  wymagane  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  
 z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
  mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

10. 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:
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SWIZ);
2) aktualnego  odpisu z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  

i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają
wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  
do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawionego  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

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;

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   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.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,   zamiast dokumentów o których mowa w pkt. II. 1. ppkt. 2, 3, 4 SIWZ,  składa
dokument  lub  dokumenty   wystawione  w   kraju,    w którym ma siedzibę  lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) 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.

3. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 podpunkcie 1) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa punkcie 2 podpunkcie 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli  w kraju miejsca zamieszkania  osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się  dokumentów,  o których mowa  
w  pkt  II.2,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym
określa  się  także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed
właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  lub  przed
notariuszem. Przepis pkt II. 3 stosuje się odpowiednio.

5. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę
mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących
przedłożonego dokumentu.

III.  Dokumenty  wymagane  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  
 z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  wykonawców,  którzy
  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
 o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów (Dz.U.  Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.),  złożyli
  odrębne  oferty  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  tym samym postępowaniu,
  chyba  że  wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania
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  uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
  zamówienia  wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5
  ustawy:

1)  Wykonawca,  wraz  z  wnioskiem  lub  ofertą,  składa  listę  podmiotów  należących
  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5,  albo
  informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik nr 6 do SIWZ)

IV. Ponadto do oferty należy dołączyć:

        1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
      2.Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania  

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub  
innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

         3.Harmonogram rzeczowo-finansowy.

V. Forma składanych dokumentów

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
  przez wykonawcę.

2. W przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  
 w przypadku innych podmiotów,  na zasobach których wykonawca polega na zasadach
  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio
  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem
  odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub notarialnie  poświadczonej  kopii
  dokumentu wyłącznie  wtedy,  gdy złożona kopia  dokumentu jest  nieczytelna lub budzi
  wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty  sporządzone  w języku obcym są  składane  wraz  z  tłumaczeniem na język
  polski.

ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.    Adres do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego:   
 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
  Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

3.   Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz informacje  przesyłane przez Wykonawcę faksem
należy  kierować  na  numer  (81)  744  10  79,  a  przesyłane  drogą  elektroniczną  na  adres
p  rzetargi@snzoz.lublin.pl

4.   Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
      Agnieszka Piotrowska -specjalista ds zamówień publicznych, faks (81) 744 10 79.

ROZDZIAŁ VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie:
sześć tysięcy złotych).
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
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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.) 
3 Wadium w wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer BANK
Spółdzielczy  w  Białej  Podlaskiej  50802500070710186320000030  z  dopiskiem  „wadium–droga, 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– droga. 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 zabezpieczenia 
na rzecz beneficjenta

- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji

4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej
formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania
ofert. 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie
z pkt 2  zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie  odrzucona. 
Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art.  46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania

ofertą, z tym  że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  w  pełnym  zakresie  przedmiotu  zamówienia  
 lub w odniesieniu do dowolnie wybranych części,  jeżeli  Zamawiający dopuścił  składanie ofert
  częściowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w  języku  polskim,  stąd  ofertę  również
  należy sporządzić w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.  Wykonawca składa ofertę na druku Formularz oferty  wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 

1 do SIWZ.
6. Pełna  zawartość  składanej  oferty  winna  uwzględniać  wymagane  w  SIWZ  dokumenty  i  

oświadczenia.
7. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami i wymaganymi dokumentami należy umieścić w trwale  

zamkniętej  kopercie.  Koperta  należy  oznaczyć  adresem  i  nazwą  Zamawiającego  napisem  
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„OFERTA- remont drogi wewnętrznej”. Jeżeli koperta zostanie oznaczona  nazwą i adresem 
Wykonawcy umożliwi  to  Zamawiającemu odesłanie oferty  bez jej  otwierania,  jeżeli  zostanie  
złożona po upływie wskazanego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ terminu składania ofert.

 8. Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
  wymagane  jest  załączenie  dokumentu  uprawniającego  do  złożenia  podpisu  w  imieniu
  Wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (pełnomocnictwo/
  upoważnienie).
 9. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  
 do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  
 w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego.  W takim przypadku
  należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 10. Przepisy  ustawy  –  Pzp  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców
  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 12. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
 warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż
  na 2 dni  przed upływem terminu składania  ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później
  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13. Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  
 po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym mowa w pkt  12,  lub  dotyczy  udzielonych
  wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
  mowa w pkt 12.
 15. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym przekazał
  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli
  specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.
 16. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji
  Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację
  istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
  zamieści ją także na tej stronie.

 17.   Oferta  oraz  wszelkie  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje
składane przez Wykonawcę w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  o ile
Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą  być one udostępniane innym Wykonawcom.
W  takim  przypadku  wskazane  jest,  aby  informacje  te  były  przygotowane  
i  przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą
„TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 13–10-2014 r. do godz. 9:00  w Kancelarii  Szpitala - 20-442
Lublin, ul. Abramowicka 2.

2.  Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu 13–10-2013  r. o  godz. 9:30  w  Sali
Konferencyjnej Szpitala.

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zostanie  podana  kwota,  którą  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający
poda informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. 

5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca  składając  ofertę  odpowiada  za  właściwą  kalkulację  ceny  oferty,  która  musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
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2.   Cenę  należy  podać  w  walucie  polskiej,  określić  ją  w  sposób  jednoznaczny  i  ostateczny  
(do  drugiego  miejsca  po  przecinku),  z  uwzględnieniem  wszelkich  oferowanych  przez
Wykonawcę ewentualnych upustów i rabatów. 

3.  W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma
pokryć  Zamawiający  pod  rygorem  niemożności  domagania  się  ich  pokrycia  przez
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT,

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

3.   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, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

          - cena brutto                                        - 100% 

           Punkty za cenę brutto  będą ustalane na podstawie poniższego wzoru:

                                     Cena najniższa  wśród ofert                                   
            Punkty za cenę = -------------------------------------  x  100 x 100 %
                                     Cena  oferty badanej

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o wyżej opisane kryterium.  Oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi
  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko,
  siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,
  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz  nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo
  miejsca  zamieszkania  i  adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację
  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne
  i prawne;

3) wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,
  podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2,  po  którego  upływie  umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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2.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje,  
 o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym

 w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- 5 % wartości  oferty brutto wynikającej z formularza
ofertowego.

ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Warunki dotyczące realizacji zamówienia publicznego określa wzór umowy stanowiący Załącznik
nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca  zobowiązany  będzie  w  przypadku  wyboru  jego  oferty  podpisać  umowę  
na  warunkach  w  niej  określonych,  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego
(potwierdzenie  akceptacji  umowy – na druku Formularz  oferty – Załącznik  nr  1 do SIWZ).
Informacje,  które  nie  zostały  zamieszczone  we  wzorze  umowy,  a  wynikają  z  wymagań
określonych przez Zamawiającego w SIWZ, również mają zastosowanie w realizacji przedmiotu
zamówienia.

ROZDZIAŁ XVII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przepisy wspólne

1.   Środki  ochrony prawnej  przysługują  Wykonawcy,  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 - Pzp.
2. 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 - Pzp.

Odwołanie
3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
   Zamawiającego podjętej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
  do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  Pzp.
4.     Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty niż kwoty okre   

ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,  odwołanie przysługuje wy
łącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)   odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której
  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,
  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie
  odwołania.
6. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego
  certyfikatu w terminie określonym zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.
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Skarga do sądu
7. Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego  przysługuje
  skarga do sądu.
8. Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania
  Zamawiającego  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia
  orzeczenia  Izby,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi
  w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Szczegółowe prawa i  obowiązki  w zakresie  środków ochrony  prawnej  przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy  Działu VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVIII
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XIX
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XX
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6  
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielenia,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ XXI
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXII
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na zasadach określonych w Rozdziale
VII niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ XXIII
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia 
oferty w złotych polskich i w takiej walucie (PLN) nastąpi rozliczenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą.

ROZDZIAŁ XXIV
INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ
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Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXV
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXVI
INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ART. 36 UST. 2 PKT 9, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4

Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań,  o których mowa w art. 29 ust.
4 ustawy - Pzp.

ROZDZIAŁ XXVII
PODWYKONAWSTWO

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  przez  Wykonawcę  dowolnej  części  zamówienia
podwykonawcom.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.

ROZDZIAŁ XXVIII
ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielania  Wykonawcy  zaliczek  na  poczet  wykonania
zamówienia.

ROZDZIAŁ XXIX
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 
ustawy - Pzp, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 
załączniki do protokołu.

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  tym  że  oferty  
 udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4.  Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym
   przez  Zamawiającego,  przesłanie  kopii  pocztą,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  zgodnie  
  z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
5.      Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,   w

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert. 

6. Jeżeli  przesłanie  kopii  protokołu  lub  załączników  zgodnie  z  wyborem  wnioskodawcy  jest  
z  przyczyn  technicznych  znacząco  utrudnione,  w szczególności  z  uwagi  na ilość  żądanych  
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,  
w jaki mogą być one udostępnione.

7.     Zamawiający  udostępnia  wnioskodawcy  protokół  lub załączniki  niezwłocznie.  W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania  i  oceny  ofert,  Zamawiający  udostępnia  oferty  do  wglądu  lub  przesyła  ich  kopie  
w terminie przez siebie wyznaczonym, nie  później  jednak niż w dniu przesłania  informacji  
o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
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ROZDZIAŁ XXX
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2 – Program Funkcjonalno- Użytkowy
Załącznik numer 3  - Projekt umowy
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik numer 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  informacja 

           o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.     
Załącznik numer 7 – Wykaz osób

Załącznik numer 8 – Wykaz najważniejszych robót budowlanych                      
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:.............................................
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*...................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX  na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................
lub E-MAIL 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 związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Remont drogi
wewnętrznej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ
w Lublinie       i  dostosowanie  jej  do  wymogów dróg pożarowych      -  zaprojektuj  i  wybuduj”
oferujemy wykonanie zamówienia: 

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

w tym:
opracowanie dokumentacji projektowej...........................................................zł brutto
realizacja robót budowlanych............................................................................zł brutto

Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy
jest / są:

…………………………………………....................…tel. kontaktowy.........................................
Oświadczamy, że:
1)  posiadamy uprawnienia  i  kwalifikacje  wymagane odpowiednimi  przepisami  prawa,  niezbędne dla
realizacji przedmiotu umowy oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe
wyrządzone  w  związku  z  prowadzeniem  przez  niego  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 3  do SIWZ.
5) ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
6) wraz z ofertą składamy w załączeniu następujące oświadczenia i dokumenty:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Na podstawie art. 36b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonania powierzy podwykonawcom: 
…....................................................................................................................................................
……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                       do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Program Funkcjonalno - Użytkowy

Osobny plik

16



Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

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

Zawarta  w  dniu  .............................................  roku  na  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

reprezentowanym przez:

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

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  i  oddania  Zamawiającemu  roboty
budowlane polegające na …..................
a)  wykonanie  robót  budowlanych  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  i  specyfikację  techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych dostarczoną przez Zamawiającego,
b) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych .......................... w Szpitalu Neuropsychiatrycznym
w Lublinie w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr ......... do SIWZ.

§ 2
FAZA PROJEKTOWANIA

1.W fazie projektowej Wykonawca wykona m.in. następujące czynności:
1) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiarów robót,
2) uzyskanie map do celów projektowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę,
dokonanie zgłoszenia  przewidzianego w przepisach ustawy Prawo budowlane bądź dopełnienia
innych wymagań formalnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących  przepisach prawa,
jeżeli zakres prac wynikających z dokumentacji projektowej tego wymaga, na co Zamawiający na
mocy niniejszej umowy udziela Wykonawcy pełnomocnictwa.

3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, planu BIOZ;
      4) uzyskanie niezbędnych uzgodnień do dokumentacji, w szczególności w zakresie    

sanitarnym,  przeciwpożarowym,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  uzgodnienia  z  dostawcami
mediów i Zakładem Uzgodnień Dokumentacji (o ile to będzie konieczne).

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest ponadto do:
1) szczegółowego  sprawdzenia  warunków  wykonania  dokumentacji  projektowej  w  miejscu

realizacji zadania inwestycyjnego,
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2) wykonania  dokumentacji  projektowej  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z  zaleceniami
Zamawiającego,  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi  Polskimi
Normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3) optymalizacji  przyjmowanych  rozwiązań,  technologii  i  materiałów  pod  względem
ekonomicznym,

4) przekazania Zamawiającemu w dniu przekazania dokumentacji projektowej oświadczenia, że
dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz, że została
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

5) sporządzenia  dokumentacji  projektowej  dla  Zamawiającego  w  zakresie  i  ilościach
określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego i 
przedstawiania dokumentacji projektowej do akceptacji przed wykonaniem obowiązków przewidzianych 
w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 4.

4.Strony  postanawiają,  że  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  1  egzemplarz  dokumentacji
projektowej w formie wydrukowanej i na nośniku elektronicznym w PDF  w siedzibie Zamawiającego
przy  ul.  Abramowickiej  2  w Lublinie  przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  budowlanych.  Z
czynności przekazania dokumentacji projektowej zostanie sporządzony protokół przekazania, podpisany
przez przedstawicieli  obu stron umowy zawierający wykaz przekazywanych elementów dokumentacji
projektowej.

5.W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących dokumentacji projektowej zgłoszonych 
bezpośrednio po jej przekazaniu lub w trakcie wykonywania robót budowlanych,  Wykonawca na 
własny koszt i na własne ryzyko usunie stwierdzone usterki i braki. Po usunięciu usterek  sporządza się 
protokół potwierdzający ich usunięcie.

6.Jeżeli usterki i braki nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub są to 
usterki i braki niemożliwe do usunięcia, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 
14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego powyższych okoliczności oraz do żądania od 
Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości określonej w § 11 umowy.

7. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę pierwszego egzemplarza utworu tj. doku-

mentacji projektowej  lub jej części, a także wszystkich materiałów wykonanych przez Wykonawcę na

podstawie niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie na Zamawiającego prze-

chodzą autorskie prawa majątkowe do przekazanego utworu w tym prawa zależne. Na mocy praw za-

leżnych Zamawiający jest uprawniony do  przystosowywania utworu do swoich aktualnych potrzeb, do-

konywania wszelkich zmian, lub przeróbek. 
8. Zamawiający będzie korzystać z utworu przez czas nieoznaczony. Nabycie od Wykonawcy praw do 
utworu na rzecz Zamawiającego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy na terenie 
szpitala prowadzonego przez Zamawiającego.

9.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wszelkich dokumentów uzyskanych w fazie 
projektowania pochodzących od organów administracji w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania. 
Oryginały tych dokumentów zostaną przekazane na żądanie Zamawiającego najpóźniej w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

§ 3
FAZA WYKONAWCZA

Faza wykonawcza obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w § 1 pkt 1) i 2).

§ 4
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy w terminie do dnia
…................
2.Przez termin wykonania całości przedmiotu umowy rozumie się dzień podpisania protokołu odbioru
końcowego całego przedmiotu umowy określonego w § 1

§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO
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1. Zamawiający dokona odbioru końcowego prac budowlanych przedmiotu umowy na zasadach określo-
nych w niniejszej umowie.

2. Obowiązkiem Zamawiającego jest zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasa-
dach określonych w niniejszej umowie.

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji projektu budowlanego punkty poboru ener-
gii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych. 

§ 6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje wymagane odpowiednimi przepisami
prawa, niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej za szkody majątkowe wyrządzone w związku z prowadzeniem przez niego działalności
gospodarczej w ...................................................... nr polisy.....................................

2.   Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia, znajdującego się na terenie budowy po-
przez zapewnienie dozoru, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

3.   W  czasie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  teren  budowy  w  stanie  wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych, usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządze-
nia pomocnicze.

4.  Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy miejsce robót przed osoba-
mi postronnymi oraz wykona tymczasowe przyłącza energii,  wody i  odprowadzania ścieków na
okres prowadzenia robót wraz z odpowiednimi licznikami oraz będzie ponosić koszty zużycia tych
mediów. W razie poboru mediów przez Wykonawcę z sieci rozliczanych przez Zamawiającego, Za-
mawiający obciąży Wykonawcę za pobór energii, wody i odprowadzanie ścieków.

5.   Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i  oznakować  prowadzone  roboty  oraz  dbać  
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wyko-
nawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i jego otoczenie od chwili przejęcia palcu
budowy.

6.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Pań-
stwowego Nadzoru Budowlanego oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

7.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  Dziennika  Budowy  i  udostępniania  
go osobom upoważnionym celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

8.  Po zakończeniu robót  Wykonawca zobowiązany jest  usunąć na własny koszt, poza teren budowy
wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadają-
cy się do użytkowania w stanie uporządkowanym.

9.  Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby materiały pochodzące z demontażu podczas prowadzo-
nych robót budowlanych, które zdaniem Zamawiającego: 

1) nadają się do ponownego użycia - były przekazane Zamawiającemu,
2) nie nadają się do ponownego użycia - były składowane bądź utylizowane w sposób zgodny z

zasadami ochrony  środowiska (na koszt Wykonawcy).  Dokumentacja  potwierdzająca ten
fakt musi być dostarczona  Zamawiającemu.

10. Wykonawca zapewnieni kadrę i kierownictwo robót z wymaganymi uprawnieniami.
11. Wykonawca zapewni utrzymanie porządku na placu budowy oraz terenu przyległego bezpośrednio

do niego w czasie realizacji prac oraz zapewnieni przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania porządku na ciągach komunikacyjnych
na terenie szpitala.

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, określonych w
dokumentacji projektowej.

13.  Materiały  i  urządzenia  użyte  do  wykonania  przedmiotu  umowy  winny  odpowiadać,
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgod-
nie przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie.

14.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  
wskazanych materiałów i urządzeń wymagane przepisami dla tych materiałów i urządzeń certyfi-
katy zgodności z obowiązującymi normami, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, in-
strukcje obsługi, itp.

15.  Dokumentację  w  tym  zakresie  Wykonawca  winien  przechowywać  na  budowie  
i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.

16.  Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  wszystkie  odstępstwa  w  zakresie:  stosowana  technologii  
robót innych niż w dokumentacji technicznej, wymagają jednoznacznej i pisemnej akceptacji Za-
mawiającego. Warunek ten realizowany będzie w taki sposób, że Zamawiający może żądać od
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Wykonawcy, w każdej fazie robót, udzielenia szczegółowych informacji technicznych o stosowa-
nych materiałach i technologiach. 

17. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego, prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych mate-
riałów przez Wykonawcę i podwykonawców przy realizacji zadania.

18. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie
robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych oraz skutki z tym zwią -
zane obciążą Wykonawcę.

19. Niezależnie od powyższych obowiązków Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki
szczegółowe:

1. pełnienie funkcji koordynacyjnej i nadzorczej w stosunku do robót realizowanych przez podwy-
konawców (jeżeli dotyczy);

2. bieżące, pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności i koszcie wykonania robót do-
datkowych w momencie stwierdzenia konieczności ich wykonania;

3. informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o termi-
nie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z w/w obowiązku, zobowią-
zany jest odkryć roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przy-
wrócić roboty do stanu poprzedniego;

4. w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót,  ich  części  bądź  urządzeń  w  toku  
realizacji - naprawianie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

5. niezwłoczne usuwanie usterek stwierdzonych w okresie wykonywania przedmiotu umowy;
6. w  razie  konieczności  prowadzenie  wszelkiego  typu  uzgodnień  wewnętrznych  

i zewnętrznych (np. z: Państwową Strażą Pożarną, Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Zakła-
dem Energetycznym, Inspektorem Sanitarnym itp. );

7. ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru, działającym w imieniu Zamawiającego w zakresie re-
alizacji niniejszej umowy.

§ 7
REPREZENTACJA STRON

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy sprawował będzie ……………...
2.  Wykonawcę  podczas  realizacji  umowy  reprezentować  będzie kierownik  budowy

- .........................................................................................................

3. Zmiana osób przewidzianych do reprezentowania Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyra-
żonej na piśmie. 

§ 8
PODWYKONAWCY

1. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuż-

szy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim po-
ziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powin-
no odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym szczegółowo w doku-
mentacji  projektowej, SIWZ, powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz dodatkowo
odpowiadać standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umo-
wy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

5) Wykonawca  zapewni udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robót bu-
dowlanych wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez
Zamawiającego;
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6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie i w zakreślonym przez niego terminie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwy-
konawcom wymaga formy pisemnej.

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wyko-

nawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonaw-
cę wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Za-
mawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po ak-
ceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej
umowy, a także projektu jej zmiany wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią do-
kumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwy-
konawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy pod-
wykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy. Za dzień przedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmian,
przyjmuje się dzień przekazania odpowiedniego projektu Zamawiającemu.

5. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projek-
tu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane a także jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem może dokonać przedkładający.

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian. 

8. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy na podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane lub zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku gdy projekt
umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, jak i gdy przywiduje termin zapłaty
dłuższy niż określony w ust. 1 pkt. 1.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłącze-
niem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o pod-
wykonawstwo, których przedmiot został  wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 1 Zamawiający poinfor-
muje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.

11. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wy-
nagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
podwykonawcą.

12. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 1- 10 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 9
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają  całkowite,  ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w
kwocie:   ..............zł  netto  słownie  (..............................................................),  .................zł
brutto (słownie: ......................................................................................).
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2. Wynagrodzenie  powyższe  obejmuje  całość  kosztów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu umowy. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpi-
sany przez obie strony umowy.

4. Należność za przedmiot zamówienia zostanie zapłacona przelewem w następujących ratach:
- I rata w wysokości 40%  w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT
- II rata w wysokości 30% w terminie do dnia 31 marca 2015 r.
- III rata w wysokości 30% w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

  
5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pi-

semnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagro-

dzenie brutto.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwy-

konawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo i której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obo-
wiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

9. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania bezpośredniej płatności,  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 9, zawierające
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych re-
alizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz
co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o pod-
wykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, podważających zasad-
ność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wy-
konawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasad-
niczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któ-
remu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże za-
sadność takiej zapłaty.

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wy-
nagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 9, jeżeli podwykonawca lub dal-
szy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą  oraz  dokumentami  potwierdzającymi
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie oraz w terminie określonym w ust. 9,
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z ty-
tułu uchybienia terminowi zapłaty.

13. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóź-
nienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie doty-
czyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwy-
konawstwo robót budowlanych.

14. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną i po wyczerpaniu trybu zgła-
szania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o którym mowa powyżej. 
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15. Odpowiedzialność  Zamawiającego  wobec  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  z  tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z przedmiotowej umowy.

16. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożonej do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonaw-
cami bez wymaganej zgody zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie
wykonawcę.

18. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku  wątpliwości  dotyczących  dokumentów  składanych  przez  podwykonawców  (dalszych
podwykonawców) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezpośredniej zapłaty.

§ 10
ODBIORY ROBÓT

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia obję-
tego niniejszą umową jako całości. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół
odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi roboty do odbioru w terminie 4
dni przed planowanym dniem odbioru.
3. Dla dokonania odbioru końcowego Wykonawca wraz ze zgłoszeniem przedłoży Inspektorowi Nad-
zoru  wszelkie  dokumenty  sporządzone  w  fazie  projektowej  nieprzekazane  wcześniej,  a  ponadto:
świadectwa jakości, gwarancje na wbudowane materiały, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i
atesty, dotyczące odbieranych robót oraz kompletną i potwierdzoną przez inspektorów nadzoru doku-
mentację powykonawczą.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują nastę-
pujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Za-
mawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o usunięciu
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadli-
wych.
6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 3 lub 4, Zamawiający
jest uprawniony do wykonania w/w obowiązków na ryzyko i  koszt Wykonawcy. Uprawnienie to jest
niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 11 ni-
niejszej umowy.
7.  Z  dniem protokolarnego  odbioru  końcowego  przechodzi  na  Zamawiającego  ryzyko  utraty  lub
uszkodzenia przedmiotu zamówienia, pod warunkiem pełnego zejścia Wykonawcy z terenu budowy i
protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu, w tym również po zakończeniu prac po-
rządkowych.
8. Jeżeli przedmiot umowy nie został zgłoszony do odbioru w ustalonych terminach z winy Wykonaw-
cy pomimo gotowości Zamawiającego do odbioru i rozliczenia przedmiotu niniejszej umowy, to Za-
mawiający ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu umowy przez powołaną do tego komi-
sję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Protokół z
tak  przeprowadzonego odbioru  będzie  stanowił  podstawę  do ostatecznego rozliczenia  przedmiotu
umowy. 

§ 11
KARY UMOWNE

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umo-
wy w następujących przypadkach  i wysokościach:

a) 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wyko-
naniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1,

b) 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usu -
waniu wad lub braków dokumentacji projektowej bądź robót budowlanych w stosunku do ter-
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minów wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, także w okre-
sie gwaranci i rękojmi,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wy-
konawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1
umowy za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwyko-
nawców lub dalszych podwykonawców;

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w
§ 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem są roboty  budowlane lub projektu jej  zmiany, Wykonawca zapłaci  karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy nie-
przedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym
mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w za-
kresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość
zastrzeżonych kar umownych. 

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) przerwania przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn na okres co

najmniej 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  
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
5)  co  najmniej  dwukrotnego  dokonania  przez  Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości umowy brutto.
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 wiadomości
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
robót 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. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, który
będzie zawierał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

4) Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.
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 Zamawiający
jest  uprawniony  do  jednostronnej  inwentaryzacji  i  odbioru  robót,  a  także  wykonania  innych
wymienionych wyżej obowiązków Wykonawcy na jego koszt.

§ 13
GWARANCJA I RĘKOJMIA
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1.  Wykonawca  udziela  gwarancji  i  rękojmi  na  przedmiot  umowy  na  okres  36  miesięcy  od  dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek lub wymiany
wbudowanych materiałów na nowe wolne od wad, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.  W  przypadku  uchybienia  przez  Wykonawcę  obowiązkom  określonym  w  ust.  2  Zamawiający
uprawniony jest  do usunięcia wad lub usterek  na koszt i  ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to jest
niezależne od możliwości  żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 11
umowy.
4.  Wykonanie  obowiązków  wynikających  z  gwarancji/rękojmi  będzie  każdorazowo  potwierdzone
pousterkowym protokołem odbioru.
5. Dla zachowania uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji wystarczające jest zawiadomienie Wykonawcy
o istnieniu wady lub usterki w terminie obowiązywania gwarancji/rękojmi.
6.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  w  wykonaniem  obowiązków  wynikających  z
gwarancji/rękojmi.
7.  W  zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszej  umowie  do  rękojmi  i  gwarancji  mają  odpowiednie
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 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 Wy-
konawcy w terminie 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowe-
go, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wy-
konawcy 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 maja odpowiednie zastosowanie w przypadku wniesienia zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna.

§ 15
ZMIANA UMOWY

1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy,  dopuszczalne  w  świetle  umowy  i  ustawy  Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem prac i
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)  w przypadku  aktualizacji  rozwiązań  mających  zastosowanie  w realizacji  niniejszej  umowy ze
względu  na  postęp  technologiczny;  zmiana  nie  może  spowodować  zmiany  wynagrodzenia
Wykonawcy,
4)  wprowadzenia  możliwości  rozliczania  częściowego  wykonania  przedmiotu  umowy,  pod
warunkiem, że  wysokość wynagrodzenia wypłaconego na podstawie faktur częściowych nie będzie
przekraczać 90 % wynagrodzenia Wykonawcy,
5)  konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętych  przedmiotem  umowy,  przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż  wskazane  w

25



dokumentacji  projektowej  dostarczonej  przez  Zamawiającego,  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) 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,
7) 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 § 4 ust. 1
w przypadku:

1) określonym w ust. 2 pkt. 2 - 7 – odpowiednio do tego, jaki wpływ na zachowanie terminu
mają okoliczności opisane w tych postanowieniach umowy,

2) zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy umowy uniemożliwiających zachowanie
terminu jej wykonania – odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin wykonania umowy będą
miały  te  okoliczności,  w  przypadku,  gdy  jest  dopuszczalne  z  punktu  widzenia  umowy  o
finansowanie inwestycji,

3) zaistnienia  okoliczności  mających  związek  z  finansowaniem  inwestycji  uzasadniających
przedłużenie terminu wykonania umowy.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Interpretacja zapisów niniejszej umowy będzie się odbywać przy uwzględnieniu Specyfikacji  Istot-
nych Warunków Zamówienia i oferty przetargowej Wykonawcy z dnia ……………. 2012 roku.

3. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w przy -
padku:

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

4. 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.

5. Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie
właściwego rzeczowo sądu w Lublinie.

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Załącznik:

- oferta Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Pieczęć Firmowa

        

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. …................................ E-mail......................................
1Wysokość kapitału zakładowego..........................................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału 
zakładowego........................................................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                      do występowania  w imieniu Wykonawcy )  

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na  „Remont drogi
wewnętrznej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ
w Lublinie       i  dostosowanie  jej  do  wymogów dróg pożarowych      -  zaprojektuj  i  wybuduj”
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 2013 r, poz.907 ze zm.).

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                      do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Pieczęć Firmowa

        

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Remont drogi wewnętrznej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M.

Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie       i dostosowanie jej do wymogów dróg pożarowych      -
zaprojektuj i wybuduj”

- zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907): 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi   należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
(Dz. U. Nr 50,  poz. 331 z późn. zm.):

Lp
.

Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1
2
..

.......................................
           ( miejscowość, data )                                                                                 

                                   

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych            
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

2.  informujemy, że   nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013 r., poz. 907) 

.......................................
           ( miejscowość, data )                                                                                 

                                   

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych            
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykaz osób

Pieczęć Firmowa

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Remont  drogi
wewnętrznej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ
w Lublinie       i  dostosowanie  jej  do  wymogów dróg pożarowych      -  zaprojektuj  i  wybuduj”
oświadczam, jako upoważniony reprezentant wykonawcy, że:

-  kierownik  budowy  Pan/i................................................................................................  z
minimum  5  letnim  doświadczeniem  zawodowym, posiadającego  uprawnienia  budowlane  do
kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  drogowej  wydane  na  podstawie
ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.1409  ze  zm)  lub  ważne
uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  do  kierowania
robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.- nr............................................... (podać
numer  uprawnień)  wydanych  przez......................................
…......................................................................................................

Pan/i................................................................................  z   minimum  3 letnim doświadczeniem
zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz.1409 ze zm) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów  uprawniające  do  zaprojektowania  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia-   nr
…................................................  (podać  numer  uprawnień)  wydanych  przez
….....................................................................................................................................................

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 (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.1409 ze  zm) oraz  ustawy o zasadach
uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych w państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  (DzU  z
2008 r. nr 63, poz. 394).

.......................................
           ( miejscowość, data )                                                                                 

                                   

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych            

                                                                do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

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 8 do SIWZ
Wykaz najważniejszych robót budowlanych

Pieczęć Firmowa

W postępowaniu na „Remont drogi wewnętrznej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego
im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  SPZOZ  w  Lublinie       i  dostosowanie  jej  do  wymogów  dróg
pożarowych      - zaprojektuj i wybuduj”

Wyszczególnione  poniżej  roboty  powinny potwierdzać  spełnianie  warunku,  którego  opis  sposobu
dokonania oceny został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1b)  SIWZ

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty 
budowlanej

Wartość brutto 
umowy

Data i miejsce 
wykonania

1

2

Załączamy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty,  zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                      do występowania  w imieniu Wykonawcy )  

31


	Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 5 186 000 euro
	ROZDZIAŁ XII
	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
	2. Cenę należy podać w walucie polskiej, określić ją w sposób jednoznaczny i ostateczny (do drugiego miejsca po przecinku), z uwzględnieniem wszelkich oferowanych przez Wykonawcę ewentualnych upustów i rabatów.
	ROZDZIAŁ XXIII
	
	
	



