Zp/95/PN-79/17

pieczęć zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 225 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
Informacje ogólne
Tryb zamówienia:
Zamawiający:
Adres Zamawiającego:

przetarg nieograniczony
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Strona internetowa Zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl
Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity oraz Dz.U z 2017 r., poz. 1579 ) (dalej, jako Pzp).
I. Przedmiot zamówienia
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Zamawiający wymaga wykonania zadania w dwóch etapach:
I etap w okresie marzec - listopad 2018 r
II etap w okresie marzec - wrzesień 2019 r
Etap I
Roboty branży ogólnobudowlanej:
1. roboty rozbiórkowe zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym
2. roboty stanu surowego zamkniętego w tym:
a/ roboty ziemne
b/ roboty fundamentowe
c/ roboty żelbetowe
d/ ściany zewnętrzne, wewnętrzne
e/ dach
f/ stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa
g/ stolarka wewnętrzna
h/ elewacja
3. roboty wykończeniowe
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a/ podłoża i posadzki w pomieszczeniach na parterze: ciągi komunikacyjne, WC dla niepełnosprawnych,
rejestracja, zaplecze rejestracji, wiatrołap, szyb windowy
b/ tynki i okładziny na parterze: ciągi komunikacyjne, WC dla niepełnosprawnych,
rejestracja, zaplecze rejestracji, wiatrołap, szyb windowy
c/ sufity podwieszane i malowanie na parterze: WC dla niepełnosprawnych, rejestracja, zaplecze rejestracji,
ciągi komunikacyjne, wiatrołap, szyb windowy
4. roboty zewnętrzne / ciągi pieszo – jezdne, wejście do obiektu, mała architektura /
Roboty branży sanitarnej:
1. roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
2. wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
3. wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
4. wykonanie robót nawierzchniowych po wykonaniu doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej
5. instalacja wodociągowa, sanitarna, cyrkulacji, c.o. z montażem odbiorników dla pomieszczeń:
parter: kiosk, przedsionek kiosku, ciągi komunikacyjne, WC dla niepełnosprawnych, rejestracja,
zaplecze rejestracji, wiatrołap,
6. instalacja hydrantowa dla całości rozbudowy
7. instalacja gazów medycznych dla pomieszczeń SOR na I piętrze
Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz
Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010
(Dz.U. nr 215 poz 1416) ” System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy
IIb. Jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o
Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach
Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych.
Roboty branży elektrycznej i niskoprądowej:
1. usunięcie kolizji kabla nN
2. rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG na budynku B oraz na potrzeby windy na budynku C
3. instalacja uziemiania i odgromowa
4. instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych i IT, siły, sieć strukturalna dla
pomieszczeń na parterze: kiosk, przedsionek kiosku, ciągi komunikacyjne, WC dla
niepełnosprawnych, rejestracja, zaplecze rejestracji, komunikacja, wiatrołap, windy
Etap II
Roboty branży ogólnobudowlanej:
1. roboty wykończeniowe:
a/ podłoża i posadzki na I piętrze:
- pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, ciągi komunikacyjne SOR,
sala SOR, sala SOR, winda
b/ tynki i okładziny na I piętrze:
- pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, komunikacja SOR,
sala SOR, sala SOR, winda
c/ sufity podwieszane i malowanie na I piętrze:
- pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, ciągi komunikacyjne SOR,
sala SOR, sala SOR, szyb windowy
2. Montaż windy i platformy dla niepełnosprawnych
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Roboty branży sanitarnej:
1. instalacja wodociągowa, sanitarna, cyrkulacji, c.o. z montażem odbiorników dla pomieszczeń: I
piętro: pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, ciągi komunikacyjne
wewnętrzna SOR, sale SOR,
2. instalacja wentylacji / układu N4W4 / dla pomieszczeń SOR na I piętrze, dla układów wentylacji
N1W1, N2W2, N3W3, N5W5 wykonać przejścia przez przegrody z kanałami w sposób
umożliwiający prowadzenie prac w następnych etapach bez ingerencji w już wykończone
pomieszczenia
3. instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń SOR o na I piętrze
4. instalacja klimatyzacji miejscowej dla pomieszczenia pielęgniarki oddziałowej na I piętrze
Roboty branży elektrycznej i niskoprądowej:
1. instalacja przywoławcza dla pomieszczeń SOR na I piętrze
2. instalacja sygnalizacji pożaru
3. instalacja oddymiania klatki schodowej
4. instalacja opraw bakteriobójczych dla pomieszczeń SOR na I piętrze
5. instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych i IT, siły, sieć strukturalna dla
pomieszczeń: pomieszczenie oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, komunikacja SOR, sala SOR, sala
SOR, winda
6. instalacje rezerwowania mocy przez UPS
Główny kod CPV:

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 – Roboty rozbiórkowo – demontażowe
45262210-6 – Fundamentowanie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45442100-8 – Roboty malarskie
45332000-3 – Roboty wodne i kanalizacyjne
45310000-0 - Roboty elektryczne
45333000-0 – Instalowanie gazów medycznych
Dokładny zakres przedmiotu zamówienia wynika z opisu przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 1 oraz dokumentacji projektowej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (dalej
jako SIWZ).
Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
art. 24 ust. 5 pkt. 1 do 4 ustawy Pzp. - stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
Oświadczenie, że osoby biorące bezpośredni udział w wykonywaniu przedmiotowej roboty budowlanej
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962)
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
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Wykaz podwykonawców - ,,Tabela podwykonawcy” - stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury o której mowa w
art. 24aa ust. 1 Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia przesłanek na podstawie art.
93 ust. 1a Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w
art. 93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga, aby osoby biorące bezpośredni udział w
wykonywaniu przedmiotowej roboty budowlanej zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę
zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).
Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ppkt. c Pzp zastrzega sobie możliwość występowania
do Wykonawcy w trakcie obowiązywania umowy z wezwaniem do przekazania oświadczenia o treści takiej
jak Załącznik nr 6 do SIWZ. Brak złożenia w/w oświadczenia przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania
umowy skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia , których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcą, i podania przez Wykonawcę, o ile są już znane, podania nazwy albo imion i
nazwiska oraz dane kontaktowe firm podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
roboty budowlane lub usługi. Ponadto Wykonawca zamawiania Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informację na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych
lub usług.
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z podwykonawcą której treść ma być zgodna z
treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż
wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszym postępowaniu. Ponadto suma
wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w niniejszym postępowaniu. Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za
wady, nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z umowy w niniejszym postępowaniu. Termin zapłaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.
Niespełnienie powyższych wymogów co do treści projektu umowy i umowy może spowodować zgłoszenie
zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się zapoznać ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania
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Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z
zachowaniem tych standardów z zakresu przedmiotu umowy. Treść standardów zamieszczona jest na stronie
internetowej Zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl - BIP w zakładce « System Zarządzania
Jakością ».

II. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych ul. Sokołowskiego 4.
III. Termin realizacji zamówienia:
I etap w okresie marzec - listopad 2018 r.
II etap w okresie marzec - wrzesień 2019 r.

IV. Wymagania od Wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 do 4 Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
- wykonali co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych służących
bezpośrednio do świadczenia usług medycznych w trakcie ich funkcjonowania na kwotę minimalną
2.000.000,00 zł każda z robót
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 3.000.000,00 zł.
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2.500.000,00 zł.
- przedstawią wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
- 1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą samodzielną funkcję na budowie
kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do pełnienia takiej
funkcji z wykształceniem co najmniej średnim technicznym, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła
przynajmniej raz funkcję kierownika budowy oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- 1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą funkcję na budowie kierownika
robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do pełnienia takiej funkcji z wykształceniem co najmniej
średnim technicznym, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła przynajmniej raz funkcję kierownika robót
branży elektrycznej oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- 1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą funkcję na budowie kierownika
robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do pełnienia takiej funkcji z wykształceniem co najmniej
średnim technicznym, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła przynajmniej raz funkcję kierownika robót
branży sanitarnej oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
- ma możliwość wykonania instalacji gazów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
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V. Sposób oceny warunków
l.p.

Nazwa (rodzaj)
warunku

Sposób oceny
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których
przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona
tj. :
1)posiadanie zdolności zawodowych w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim
rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia:
- na podstawie wykazu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub
inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty, tj.:
- wykonali co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów
szpitalnych służących bezpośrednio do świadczenia usług medycznych w trakcie ich
funkcjonowania na kwotę minimalną 2.000.000,00 zł każda z robót.

1.

2) posiadanie zdolności technicznych:
- na podstawie wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik
nr 7 do SIWZ)
Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:
1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą samodzielną funkcję na
Potwierdzenie
budowie kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do
spełniania przez
Wykonawcę warunków pełnienia takiej funkcji z wykształceniem co najmniej średnim technicznym, która w okresie
ostatnich 3 lat pełniła przynajmniej raz funkcję kierownika budowy oraz jest członkiem Okręgowej
udziału w
Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
postępowaniu
1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą funkcję na budowie
kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do pełnienia takiej funkcji z
wykształceniem co najmniej średnim technicznym, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła
przynajmniej raz funkcję kierownika robót branży elektrycznej oraz jest członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą funkcję na budowie
kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do pełnienia takiej funkcji z
wykształceniem co najmniej średnim technicznym, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła
przynajmniej raz funkcję kierownika robót branży sanitarnej oraz jest członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
- na podstawie oświadczenia że Wykonawca ma możliwość wykonania instalacji gazów
medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
3) sytuacja ekonomiczna/finansowa:
- na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min.2.500 000,00 zł.
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 3.000.000,00 zł.

3) potwierdzenie, że wykonywane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego:
- na podstawie oświadczenia, że osoby biorące bezpośredni udział w wykonywaniu przedmiotowej
roboty budowlanej zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione są na podstawie
umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
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określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.
1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp.

2.

Potwierdzenie braku
podstaw do
wykluczenia zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
oraz ust. 5 pkt. 1 Pzp

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których
przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona tj. :
posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych
w:
- pkt. 2 tabeli:
a) ppkt. 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- ppkt. 1- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 do 4 Pzp oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
VII. Wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
- 75 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Konto bankowe: Bank zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą
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wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr
109, poz. 1158).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Informacje dodatkowe:
1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w
formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego,
2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a
oryginał złożyć w osobnej kopercie (która nie zostanie włożona do koperty z ofertą przetargową) w
siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C, opisując
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
wadium w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno
zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania
wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i
5 Pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie
Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregokolwiek z warunków
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
VIII. Pozostałe informacje
•

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

•

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

•

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od
07:30 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego –
od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.
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Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. mgr Agnieszka Szczebak – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 74/6489941, fax 74/6489700
agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
2. mgr Marek Maćków – Specjalista
marek.mackow@zdrowie.walbrzych.pl,

ds.

zamówień

publicznych,

tel./fax

74/6489700,

3. Zygmunt Borsuk - Zastępca Kierownika Działu Obsługi Szpitala, Specjalista ds. Inwestycji, tel.
603 332 907.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z
Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej, e-mailem lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wzór oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ

2.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 5 do SIWZ.

3.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1
do 4 ustawy Pzp. - załącznik nr 4 do SIWZ

4.

Potwierdzenie wniesienia wadium

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w oświadczeniu, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz
ust. 5 pkt. 1 do 4 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu .
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa
w oświadczeniu, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4
Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu .

X.A Dokumenty, do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
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2.

Wykaz robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem (każda z robót) robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty tj:
- wykonali co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającej na
budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych służących bezpośrednio do świadczenia usług medycznych w trakcie ich
funkcjonowania na kwotę minimalną 2.000.000,00 zł każda z robót.

3.

Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.2.500 000,00 zł.
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 3.000.000,00 zł.

4.

Oświadczenie, iż osoby biorące bezpośredni udział w wykonywaniu przedmiotowej roboty budowlanej zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z
późn. zm) – Załącznik nr 6 do SIWZ.

5.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ.

6.

Oświadczenia że Wykonawca ma możliwość wykonania instalacji gazów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną
do reprezentacji Wykonawcy.
X B. Grupa kapitałowa
Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
XI. Sposób składania ofert
• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
• Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
• Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
• Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
• Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego
w kraju pochodzenia Wykonawcy.
• Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w
sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
• Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y
podpisującą/ce ofertę.
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•
•
•
•

•

•

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem
przygotowania i złożenia oferty.
Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom
postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając
informację na stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawi
zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały
nowemu terminowi.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153,
poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch
części:
- części jawnej,
- części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za
wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien « część niejawną » oznaczyć w
sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica
przedsiębiorstwa.
Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
• Ponadto Wykonawca winien wykazać jakie działania podjął celem zachowania poufności informacji
zawartych w «części niejawnej » oraz, udowodnić że nie były one wcześniej upubliczniane. Brak
skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu zachowania poufności informacji zawartych w
«części niejawnej » skutkować może ujawnieniem przez Zamawiającego tych informacji, o czym
(zamiar ujawnienia) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana
oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo
z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
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wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one
dołączone do oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
XII. Miejsce i termin składania ofert
1)
Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - bud C, Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia, w terminie do dnia 11.01.2018 r. do godz. 10:00
2)
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 Pzp.
XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu
11.01.2018 r. do godz. 10:30
1)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

2)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty
1)

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także z
uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.

2)

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem
cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w
obliczeniu ceny.
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:
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Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

2.

Gwarancja na wykonie przedmiotu zamówienia:
-

do 36 miesięcy – 0 pkt.,
-

-

60 %

48 miesięcy – 20 pkt.,

40 %

60 miesięcy i powyżej – 40 pkt.

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:
Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:
Cena najniższa z oferty a
--------------------------------Cena wyższa z oferty ocenianej

x 60 pkt = ilość punktów dla oferty ocenianej
o wyższej cenie

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium
wyboru.
4) Zamawiający po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści informację na stronie internetowej- BIP.
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania
w określonym
terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie
później niż przed upływem terminu związania ofertą.
6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o
wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy
regulującej ich współpracę.
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XVI. Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej
warunków tj. zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej
„zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie Zamawiający ustala w wysokości 5 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego najpóźniej z dniem podpisania umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych w art. 151 ust. 1.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:
Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala
data zatwierdzenia 27.12.2017 r.
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Załącznik nr1 do SIWZ
„Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu”– Zp/88/PN-72/17
Uwagi do przedmiotu zamówienia:
Szpital wymaga wykonania zadania w dwóch etapach:
I etap w okresie marzec - listopad 2018 r
II etap w okresie marzec - wrzesień 2019 r
Etap I
Roboty branży ogólnobudowlanej:
1. roboty rozbiórkowe zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym
2. roboty stanu surowego zamkniętego w tym:
a/ roboty ziemne
b/ roboty fundamentowe
c/ roboty żelbetowe
d/ ściany zewnętrzne, wewnętrzne
e/ dach
f/ stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa
g/ stolarka wewnętrzna
h/ elewacja
3. roboty wykończeniowe / numeracja pomieszczeń wg Projektu Budowlanego rysunek nr 1 dla
parteru – łącznika i rysunek nr 2 dla pomieszczeń na piętrze.
a/ podłoża i posadzki w pomieszczeniach na parterze: 05 komunikacja, 06 WC dla niepełnosprawnych, 07
rejestracja, 08 zaplecze rejestracji, 12 komunikacja, 13 wiatrołap,
14 szyb windowy
b/ tynki i okładziny na parterze: 05 komunikacja, 06 WC dla niepełnosprawnych,
07 rejestracja, 08 zaplecze rejestracji, 12 komunikacja, 13 wiatrołap, 14 szyb windowy
c/ sufity podwieszane i malowanie na parterze: 05 komunikacja, 06 WC dla niepełnosprawnych, 07
rejestracja, 08 zaplecze rejestracji, 12 komunikacja, 13 wiatrołap, 14 szyb windowy
4. roboty zewnętrzne / ciągi pieszo – jezdne, wejście do obiektu, mała architektura /
Roboty branży sanitarnej: / numeracja pomieszczeń wg Projektu Budowlanego rysunek nr 1 dla
parteru – łącznika i rysunek nr 2 dla pomieszczeń na piętrze/.
1. roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
2. wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
3. wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
4. wykonanie robót nawierzchniowych po wykonaniu doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej
5.

instalacja wodociągowa, sanitarna, cyrkulacji, c.o. z montażem odbiorników dla pomieszczeń:
parter: 03 kiosk, 04 przedsionek kiosku, 05 komunikacja, 06 WC dla niepełnosprawnych,
rejestracja, 08 zaplecze rejestracji, 12 komunikacja, 13 wiatrołap,

6.

instalacja hydrantowa dla całości rozbudowy

7. instalacja gazów medycznych dla pomieszczeń SOR o nr 04 i 05 na I piętrze
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Roboty branży elektrycznej i niskoprądowej: / numeracja pomieszczeń wg Projektu Budowlanego
rysunek nr 1 dla parteru – łącznika i rysunek nr 2 dla pomieszczeń na piętrze /.
1.
2.
3.
4.

usunięcie kolizji kabla nN
rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG na budynku B oraz na potrzeby windy na budynku C
instalacja uziemiania i odgromowa
instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych i IT, siły, sieć strukturalna dla
pomieszczeń na parterze: 03 kiosk, 04 przedsionek kiosku, 05 komunikacja, 06 WC dla
niepełnosprawnych, 07 rejestracja, 08 zaplecze rejestracji, 12 komunikacja, 13 wiatrołap, 14 windy

Etap II
Roboty branży ogólnobudowlanej: / numeracja pomieszczeń wg Projektu Budowlanego rysunek nr 1
dla parteru – łącznika i rysunek nr 2 dla pomieszczeń na piętrze /.
1. roboty wykończeniowe:
a/ podłoża i posadzki na I piętrze:
- 01 pomieszczenie oddziałowej, 02 pomieszczenie na bieliznę, 03 komunikacja SOR,
04 sala SOR, 05 sala SOR, 22 winda
b/ tynki i okładziny na I piętrze:
- 01 pomieszczenie oddziałowej, 02 pomieszczenie na bieliznę, 03 komunikacja SOR,
04 sala SOR, 05 sala SOR, 22 winda
c/ sufity podwieszane i malowanie na I piętrze:
- 01 pomieszczenie oddziałowej, 02 pomieszczenie na bieliznę, 03 komunikacja SOR,
04 sala SOR, 05 sala SOR, 22 szyb windowy
2. Montaż windy i platformy dla niepełnosprawnych
Roboty branży sanitarnej: / numeracja pomieszczeń wg Projektu Budowlanego rysunek nr 1 dla
parteru – łącznika i rysunek nr 2 dla pomieszczeń na piętrze /.
1. instalacja wodociągowa, sanitarna, cyrkulacji, c.o. z montażem odbiorników dla pomieszczeń: I
piętro: 01 pomieszczenie oddziałowej, 02 pomieszczenie na bieliznę, 03 komunikacja wewnętrzna
SOR, 04 sala SOR, 05 sala SOR,
2. instalacja wentylacji / układu N4W4 / dla pomieszczeń SOR o nr 04 i 05 na
I piętrze,
dla układów wentylacji N1W1, N2W2, N3W3, N5W5 wykonać przejścia przez przegrody z
kanałami w sposób umożliwiający prowadzenie prac w następnych etapach bez ingerencji w już
wykończone pomieszczenia
3.

instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń SOR o nr 04 i 05 na I piętrze

4. instalacja klimatyzacji miejscowej dla pomieszczenia oddziałowej o nr 01 na I piętrze
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Roboty branży elektrycznej i niskoprądowej: / numeracja pomieszczeń wg Projektu Budowlanego
rysunek nr 1 dla parteru – łącznika i rysunek nr 2 dla pomieszczeń na piętrze /.

1. instalacja przywoławcza dla pomieszczeń SOR o nr 04, 05 na I piętrze
2. instalacja sygnalizacji pożaru
3. instalacja oddymiania klatki schodowej
4. instalacja opraw bakteriobójczych dla pomieszczeń SOR 04, 05 na I piętrze
5.instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych i IT, siły, sieć strukturalna dla
pomieszczeń: 01 pomieszczenie oddziałowej, 02 pomieszczenie na bieliznę, 03 komunikacja SOR, 04 sala
SOR, 05 sala SOR, 22 winda
6. instalacje rezerwowania mocy przez UPS

Parametry dźwigu szpitalnego.
1/ napęd elektryczny z napędem ciernym w nadszybiu / podstropowy /
2/ udźwig 1100 kg/ 14 osób
3/ V = 1,0 m/s
4/ nadszybie 3900 mm, podszybie 1500 mm
5/ przystanki 2
6/ drzwi teleskopowe 2 panelowe 1200 x 2000 mm
7/ kabina min. 1400 x 2400 x 2080 mm
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Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………..
(pieczątka Wykonawcy)
(miejscowość i data)

O F E R T A DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego
którego przedmiotem jest „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego
Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”– Zp/95/PN-79/17
informuję, że składam/składamy** ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
1.

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................

2.

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................
REGON: .............................................

NIP: .............................................

Numer telefonu ..................................... Numer teleksu /fax .....................................
Poczta e-mail: ……………………………….
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3.

Oferuję/oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
SIWZ, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................
................................................................................... złotych),
podatek VAT – …….. %: .................. PLN,
„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................
.................................................................................................... złotych).
4.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia:
- udzielam/udzielamy** ………… miesięcznego okresu gwarancji (okres minimalny – 36
miesięcy).

5.Oświadczam. iż spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.:
– wykonaliśmy co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych
służących bezpośrednio do świadczenia usług medycznych w trakcie ich normalnego funkcjonowania na
kwotę minimalną 2.000.000,00 zł każda z robót.
- potwierdzamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.2.500 000,00 zł.
- posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 3.000.000,00 zł.

6. Oświadczam/oświadczamy** iż zapoznałem się/zapoznaliśmy się** z dokumentacją projektową
i stwierdzam/stwierdzamy, że jest ona wystarczająca do złożenia oferty przetargowej i wykonania
umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania
Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):
1.
2.
3.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)
* - rozszerzyć w razie potrzeb
** - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR …………….
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego
z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4
wpisanym do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
........................................................................
………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
...........................................................
Niniejsza Umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego na „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im.
dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …….
.pod nr ogłoszenia ……….
Definicje:
W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:
Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i
Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót
budowlanych dotyczących Obiektu wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót i w ustalonym
terminie.
Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku
zamówienia publicznego na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub
między dalszymi podwykonawcami.
Obiekt – nowo budowana część budynku szpitalnego miejscu głównego wejścia do Szpitala o
pomieszczenia przeznaczone na SOR, OIOM Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego przy ul.
Sokołowskiego w Wałbrzychu
Roboty budowlano-montażowe oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych które
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z Prawem budowlanym i
zgodnie z umową.
Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca może zawrzeć umowę o
wykonanie części robót budowlano-montażowych objętych Umową, w oparciu o procedury określone przez
Zamawiającego i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą.
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Przedmiar robót - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek
przedmiarowych robót, opracowany przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i
dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity oraz Dz.U z 2017 r., poz. 1579).
Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych robót budowlano - montażowych
z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w umowie.
Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca.
Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu umowy.
Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec,
nawet przez dołożenie najwyższej staranności.
Teren budowy lub plac budowy przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlano-montażowe,
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu –są to odbiory częściowe i dotyczą tych robót, do
których późniejszy dostęp byłby niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy – polegający na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanych części robót.
Odbiór końcowy – polega na ostatecznej ocenie zrealizowanej inwestycji zarówno pod względem jej
zakresu (zgodność z projektem i z pozwoleniem na budowę), jak i jakości.
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – polega na sprawdzeniu poprawności wykonania robót związanych z
usunięciem wad i usterek, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi za wady
§1
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu” zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa projekt budowlany przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy, która jest Załącznikiem nr 2 do niniejszej
umowy.
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§2
Termin wykonania przedmiotu umowy.
1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy określony w §1 umowy w nieprzekraczalnych terminie
do dnia 30.09.2019 r.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, w formie pisemnego
protokołu.
3. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy
zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez pisemne potwierdzenie
należy rozumieć stosowny wpis do dziennika budowy oraz pisemne zawiadomienie skierowane na adres
siedziby Zamawiającego.
§3
Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony wstępnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
„netto” ...................... PLN, (słownie: ..........................................................................................
................................................................................... złotych),
podatek VAT – …….. %: .................. PLN,
„brutto” ........................ PLN, (słownie: ......................................................................................
....................................................................................... złotych).
2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy w formie ryczałtu. Wobec powyższego będą
miały zastosowanie przepisy art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie
można wykonać zamówienia.
Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych
i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy), doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót
budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych
do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
3.Wartość faktycznie wykonanych robót nie może przekraczać 100 % wartości robót wskazanych w ofercie.
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§4
Koordynacja.
1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy będzie
Zygmunt Borsuk – Specjalista ds. Inwestycji.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ……………………………………….
§5
Prawa i obowiązki Zamawiającego.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy w zakresie wynikającym z posiadanych
dokumentów umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu umowy,
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
3) dokonanie odbioru końcowego robót,
4) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,
5) powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresu gwarancji jakości.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w
wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy „brutto” co stanowi kwotę ..................... (słownie:
.............................) w dniu zawarcia Umowy.

2.

Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w
trakcie realizacji Umowy, zgodnie z art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy lub zwolnione w następujący
sposób:
a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawcę wykonanych bez zastrzeżeń robót podpisania protokołu końcowego
odbioru robót.
b) 30% pozostałego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone Wykonawcy lub
zwolnione w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

§7
Obowiązki Wykonawcy.
1. Przyjmuje się, że Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia i uznał je za
wystarczające do złożenia oferty przetargowej, co do:
1) materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Przejąć teren budowy, w tym:
1) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe, udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część
terenu budowy,
2) umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w
szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Zapewnić stały i wykwalifikowany personel, materiały, urządzenia budowy niezbędne do wykonania
wymagane przepisami.
4. Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy
Zamawiającemu nadzorowi autorskiemu, pracownikom organów państwowych celem dokonywania
kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.
5. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikać szkód
lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla stron trzecich i dóbr publicznych lub innych
negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.
6. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz obowiązującymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
7. Utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały,
odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.
8. Po zakończeniu robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren
budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.
9. Udzielać Zamawiającemu informacji o personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.
10. Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.
11. Na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
12. Usunąć niezwłocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.
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13. Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców.
14. Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót do momentu odbioru przez
Zamawiającego.
15. Wykonawca oświadcza, iż osoby biorące bezpośredni udział w wykonywaniu przedmiotowej roboty
budowlanej zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione są na podstawie umowy o
pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r.
poz. 60 i 962).
16. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub ewentualnego
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
wskazane w pkt. 15.
§8
Czas Pracy.
Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych wykonania przedmiotu umowy, niezbędne jest
wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być
uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.
§9
Materiały
1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny być zakupione przez
Wykonawcę i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w tym w przypadku niektórych z przeznaczeniem dla obiektów szpitalnych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane
umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań
wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z umową to koszty tych badań obciążają
Zamawiającego.
§10
Podzlecanie robót
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i obowiązków wynikających z
umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

4.

Zlecanie Robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

5.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane (tj. do 7 dni od
podpisania niniejszej umowy) do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o
podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej
umowy.

8.

Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być mniejszy od
zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
rękojmi za wady wynikający z niniejszej umowy.

9.

Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności :
niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

1)
2)

10. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.
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9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000,00 zł.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
16. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót
lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
17. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz
termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu rozliczenia robót wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
do czasu rozwiązania umowy.
18. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie
własne.
§11
Opóźnienie robót.
1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować
opóźnienie robót budowlano-montażowych w chwili wystąpienia takiej okoliczności.
2. Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy lub zlecić realizację niewykonanych robót
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane
roboty budowlano-montażowe, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do
Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.
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4. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w
ust.2, dokonuje on odbioru wykonanych robót na podstawie §12, §13 i §14. Z czynności odbiorowych
powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie robót budowlanomontażowych i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie
termin na opróżnienie terenu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które
Zamawiający uzna za zbędne.
§12
Odbiory.
1. Ustała się następujące rodzaje odbiorów:
1) częściowy robót zanikających lub ulegających zakryciu
2) częściowe
3) końcowy - polegający na ocenie całości wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu
umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
4) ostateczny (pogwarancyjny) – przed zakończeniem okresu gwarancji jakości.
2. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu. Z przekazania
sporządzony zostanie protokół przejęcia.
§13
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
1. Zakończenie wszystkich robót potwierdza Wykonawca oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego. Jednocześnie przekazuje wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
2. W ciągu siedmiu dni roboczych Zamawiający dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza
osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:
1) potwierdza zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy oraz ich zgodność z
obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z umową,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy,
2) potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów z obowiązującymi w
tym zakresie normami i przepisami,
3. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza
datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty osiągnięcia gotowości do odbioru.
O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru.
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4. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze.
Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru.
Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w §14.
5. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 3 i 4 obciążają Wykonawcę.
§14
Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
1. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego.
Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie
odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.
2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciele Zamawiającego,
2) Wykonawca.
3. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje
czynności odbioru.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru końcowego
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony w
dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.
5. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z
powodu niezakończenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań, Zamawiający może
odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z
podaniem terminu ich wykonania. Po uzupełnieniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie
zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru w trybie opisanym w §13 ust. 1 i 2. Po potwierdzeniu
gotowości do odbioru Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w
trybie ustalonym w §13 i §14.
6. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się, do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad lub zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo do
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §17 umowy
oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Fakt usunięcia
wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.
§15
Gwarancja.
1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ………. miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy i
uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru
końcowego rozpoczyna się okres gwarancji wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za
należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres gwarancji
rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie
wykonane.
3. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy. W okresie
gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w
wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na
koszt Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości.
5. O zauważonych wadach w okresie gwarancji w przedmiocie umowy Zamawiający pisemnie zawiadomi
Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia.
6. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w
przedmiocie umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
7. Ustala się, że w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku w okresie wiosenno-letnim będą
przeprowadzane przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika
Obiektu.
8. Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć w
terminie 14 dni, chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie
ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru w trybie opisanym w §14
ust.7.
9. Przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.
10. Protokół odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń jest podstawą do zwolnienia po upływie okresu
gwarancji jakości pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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§16
Faktury
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust.1 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Wykonawcę zgodnie z potwierdzonym przez protokołem odbioru robót.
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonane (zakończone) elementy robót potwierdzone
protokołem częściowego odbioru robót (nie częściej niż raz w miesiącu).
3. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do
usunięcia, fakturowanie zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymane do czasu skutecznego
usunięcia wad i uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany, bądź zostanie dokonane pod
warunkiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu
usunięcia wad, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w
terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania przedmiotu umowy za
należycie wykonany.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, które nie
uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, faktura będzie uwzględniać
ewentualne obniżenie wynagrodzenia.
6. Faktura VAT powinna być adresowana na Zamawiającego i winna być przedłożona do zatwierdzenia
Zamawiającemu w celu jej sprawdzenia i zatwierdzenia.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę na
wystawionej fakturze, w terminie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
8. Fakturę VAT należy adresować na Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług i posiada NIP:
………………….
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
11. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
12. Zamawiający zastosuje przepisy art. 143 a ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.
13. Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec podwykonawców.
14. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
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roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o której mowa w ust. 14, Zamawiający informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawcę, który w
terminie nie krótszym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji może zgłosić Zamawiającemu pisemne
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego.
21. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktury bądź przekazanie należnych Wykonawcy
kwot bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożenie do depozytu sądowego
kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z
ust. 15, stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej umowy oraz wygaśnięcie
wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu
rękojmi za wady przysługujących Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczeń
należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie należny. Wykonawca przekazuje
prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturą i dokumentami
podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiającemu, który w terminie 7 dni dokonuje ich
sprawdzenia i opisania oraz w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o
których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, niekompletne lub zawierają błędy
Zamawiający zwraca je Wykonawcy do poprawy. Wykonawca po poprawieniu dokumentów
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zobowiązany jest ponownie je złożyć w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której mowa w
zdaniach poprzednich.
§17
Kary umowne i odszkodowania.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3
ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu całości przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia netto określonego w §3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, po upływie terminu
określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości
15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust 1 niniejszej umowy,
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokości 100 % należnej niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy
niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary,
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości w wysokości 100 % kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu
kiedy nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty,
6) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w
przypadku jeśli Zamawiający stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię
zawartej umowy – w wysokości 100 % kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikającej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej
zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia
kary.,
7) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez
Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o
podwykonawstwo, w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy:
1. jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w
wysokości 1 000,00 zł brutto(słownie: jeden tysiąc zł.) za każdy taki przypadek,
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2. jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
– w wysokości 100 % kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytułu
nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezapłacona
należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc zł.) za każdy taki przypadek,
9) za nierozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie
Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 17 – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości
15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust 1 niniejszej umowy.
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w
artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§18
Odpowiedzialność.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich i ich majątku, jak też
spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w
szczególności:
1) za odpowiednie wykonanie robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na terenie budowy,
2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa,
standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego,
4) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę terenu budowy, materiałów,
maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,
5) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów
nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru
Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji,
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urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą obiektu,
instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której
realizowany jest obiekt.
2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób robót, materiałów. obiektu, instalacji i urządzeń
Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z
nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych
zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez
powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne
dokumenty i opracowania.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.
§19
Zmiana Umowy.
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem niżej wymienionego przypadku:
1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów , przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego , akceptującego nowego kluczowego specjalistę.
2.Wykonawca może wnioskować o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli taki
opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
b) konieczności wykonania robót dodatkowych,
c) siły wyższej.
3.Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez Strony.
§20
Odstąpienie od Umowy.
1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach w niej wskazanych
przepisach prawa.

i określonych w

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w
tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie
pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od jej realizacji.
2) opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót budowlanych lub opóźnieniem do terminów
wynikających z niniejszej umowy o 10 dni, które powoduje niemożność ukończenia robót w
określonym terminie.
3) wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych z naruszeniem umowy,
3. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty
kary umownej.
4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień
odstąpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu której
odstąpiono od umowy,
3) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót
zabezpieczających.
5. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§21
Postanowienia różne.
1. Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień
publicznych i Prawa budowlanego.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 z zakresu przedmiotu umowy i
zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.
4.
5.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1:
Załącznik nr 2:
Załącznik nr 3:

Projekt budowlany przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Oferta Wykonawcy – 1 egzemplarz.
SIWZ z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu
Ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn. „Rozbudowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.” –
Zp/95/PN-79/17 oświadczam/oświadczamy, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam/oświadczamy*, że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam/oświadczamy*, że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 do 4 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r
…………………………………………
(podpis)
3.Oświadczam/oświadczamy**, że zachodzą w stosunku do mnie/do nas podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 do 4 ustawy Pzp).
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
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…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam/oświadczamy*, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się/powołujemy
się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….
……………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5
pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM,
NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam/oświadczamy*,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/oświadczamy*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu
Ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Wykonawca:
…………………………………………
………………………………..................
.............
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A.
Sokołowskiego w Wałbrzychu.” – Zp/95/PN-79/17 oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam/oświadczamy, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w « Ogłoszeniu o zamówieniu » oraz « Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia »
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam/oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w « Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia » polegam/polegamy na zasobach
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następującego/ych
podmiotu/ów:
………………………………………………………………………..........................................
..……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………..,
w
następującym
zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ

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

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

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w
Wałbrzychu.” – Zp/95/PN-79/17 niniejszym oświadczam/oświadczamy*, iż osoby biorące bezpośredni
udział w wykonywaniu przedmiotowej roboty budowlanej zatrudnione przez Wykonawcę lub
ewentualnego podwykonawcę zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm).

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
UWAGA 1: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww kilku funkcji przez jedną osobę Natomiast Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ww.
warunek mogą spełniać łącznie. Zamawiający wymaga, aby dla każdej przypisanej funkcji przynajmniej jedna osoba spełniała wszystkie opisane dla tej funkcji
wymagania tzn.: Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeśli dla danej funkcji przypisanych zostanie kilka osób, które jedynie łącznie spełniają wszystkie
wymagania dla danej funkcji. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie wykazanie przynajmniej jednej osoby dla każdej z ww funkcji, która będzie spełniała
jednocześnie wszystkie wymogi.
UWAGA2: Jeśli Wykonawca wykazuje więcej osób niż minimalna wymagana przez Zamawiającego ilość osób pełniąca daną funkcję – powiela liczbę wierszy do
niezbędnej ilości.
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Lp

IMIĘ I
NAZWISKO
(można wskazać
inicjały z uwagi na
ochronę danych
osobowych)

ZAKRES
WYKONYWANYCH
CZYNNOŚCI
tzn. opis stanowiska
które powierzone zostanie
wykazanej osobie w nn
zamówieniu

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE/UPRAWNIENIA
(podać zawód
wyuczony/wykonywany –
uprawnienia zawodowe,
potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu)
oraz jest członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej
I.

WYKSZTAŁCENIE
Należy podać faktycznie
ukończoną szkołę lub
studia wyższe (w formule:
„nazwa szkoły/uczelni,
nazwa profilu/ kierunku”)
przez wykazaną osobę

DOŚWIADCZENIE
(podać faktyczny termin
pełnienia wymaganej dla danej
osoby funkcji kierownika:
miesięcznie i rocznikowo, np.
„wrzesień 2015”)

KIEROWNIK BUDOWY

1
II. KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
1
III. KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ
1
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INFORMACJA O PODSTAWIE
DYSPONOWANIA DANĄ OSOBĄ, w
szczególności poprzez użycie
sformułowania „dysponuję/ dysponujemy
osobą na podstawie …” (podać podstawę
dysponowania osobą – np. sformułowanie
„umowa o pracę”, „umowa zlecenia”,
„zobowiązanie innego podmiotu”) albo
„będę/będziemy dysponować osobą na
podstawie … (podać podstawę
dysponowania osobą – np. sformułowanie
„umowa zlecenia”, „zobowiązanie innego
podmiotu”) – z wyłączeniem sytuacji, gdy
dana osoba jest jednocześnie Wykonawcą
(jako osoba fizyczna)

Załącznik nr 8 do SIWZ

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

…………….

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

TABELA –PODWYKONAWCY
Przedmiot Zamówienia: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra
A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” – Zp/95/PN-79/17

Zakres zlecony
podwykonawcy

Lp.

Szacunkowy udział robót
podwykonawcy w całym
kontrakcie

Nazwa (firma)
podwykonawcy

Uwagi:
W przypadku nie korzystania z podwykonawcy – proszę wpisać „wszystko siłami własnymi”

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)
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