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1) Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
im. dr  O. Sokołowskiego  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

     tel.: 18/20 150 45 
     fax: 18/20 146 32 
     e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl 
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.  
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy 
ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46. 
 
3)  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu wraz 
z montażem paneli fotowoltaicznych oraz wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznej 
w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem. 
W zakres robót objętych zamówieniem wchodzi wg kolejności: 
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 550,48 m² ścian styropianem grafitowym 
gr. 15cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,18 W/(m2xK). 
2)  Ocieplenie ościeży o powierzchni 127,80m²  styropianem grafitowym gr. 3cm 
3) Ocieplenie balkonów od spodu o powierzchni  70,20m²  styropianem grafitowym gr. 
5cm 
4) Ocieplenie ścian poniżej gruntu tj. 1,4m (poniżej strefy przemarzania) o powierzchni 
26,64m² styrodurem     gr. 15cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,19 
W/(m2xK). 
5) Ocieplenie dachu wraz z położeniem membrany termozgrzewalnej - o powierzchni 
149,60m² wełną mineralną gr. 25cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 
0,14W/(m2xK) 
6)  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV - o powierzchni 97,16m² na nową 
trójszybową - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2xK) 
7) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej oraz stalowej - o powierzchni 
23,25m² na nową - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2xK) 
8) Wymiana grzejników na nowe z regulowaną temperaturą (termostaty) w ilości 41 
sztuk.  
9) Wymiana starego orurowania c.o. wraz z wykonaniem izolacji w ilości 280,00m. 
10) Montaż zaworów podpionowych umożliwiających odcinanie instalacji c.o. na 
poszczególnych pionach   w ilości 8 szt.   
11) Wymiana lamp oświetlenia budynku na nowe typu LED w ilości 114 szt - w tym 
oświetlenie awaryjne.  
12) Wymiana starego okablowania (kable aluminiowe) na nowe miedziane w ilości 11 
746,20mb . 
13) Montaż i podłączenie 30 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 280W/panel co daje 
łączną moc 8,4kW.   
14) Roboty wykończeniowe malarskie i posadzki na balkonach z żywicy epoksydowej 
z posypką kwarcową  
15) Wymiana balustrad stalowych. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej 
specyfikacji obejmujący: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary oraz specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót. 
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3. Ze względu na czynny budynek uciążliwe roboty o dużym natężeniu hałasu, 
zapylaniea, nieprzyjemnego zapachu itp.: należy wykonawyać po godz. 15.00 w dni 
robocze lub w dni ustawowo wolne od pracy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji 
nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 
 
4. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, 
w szczególności w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, 
aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż 
opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów 
technicznych, technologicznych i jakościowych. Wykazanie równoważności 
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy  Wykonawca 
zamierza zastosować równoważne materiały niż podane w dokumentacji  projektowej 
winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte  w dokumentacji oraz 
podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z 
załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność 
zaproponowanych materiałów. 
5. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do 
dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu prac związanych z ociepleniem 
budynku, czynności związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych 
zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 
2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę minimum 9 osób tj.: 5 pracowników ogólnobudowlanych, 
2 instalatorów elektrycznych, 2 instalatorów sanitarnych na warunkach określonych 
powyżej. 
6. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 5, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami 
dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.  
 
8. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską pn: „Termomodernizacja obiektu administracyjnego 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. 
Dr.O.Sokołowskiego usytuowanego w Zakopanem przy ul. Gładkie 1 a” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 4.  Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej – spr. 
 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne;  
45443000-4 roboty elewacyjne;  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;  
45311000-0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
45316000-5- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 
45331000-6 Inastalowanie urządzeńgrzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych;  
45331100-7- Inastalowanie centralnego ogrzewania;   
45410000-4 Tynkowanie;  
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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;  
45421130-4-Instalowanie drzwi i okien;  
45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych;  
45321000-3- Izolacja cieplna;  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań;   
45432100-5- Kładzenie i wykładanie podłóg;  
 
4)  Informacja o ofertach częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5) Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
PZP. 
Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
 
6) Informacja o ofertach wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7) Wymagany termin wykonania zamówienia.  
 
Zamówienie należy wykonać do dnia 31.07.2018 r.  
 
8) WADIUM PRZETARGOWE 
 
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 
15 000,00 zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych) 

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  

2.1. pieniądzu; 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. 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 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804, z 2015 r.poz. 978 i 1240). 

3. Wadium przetargowe w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na konto 
zamawiającego w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 
8961. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej 
w terminie składania ofert tj. 10.11.2017 r. godz. 9.30. Kopię przelewu należy 
włożyć do oferty. 

 
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału , 

najpóźniej w terminie składania ofert tj. 10.11.2017 r. godz. 9.30 w siedzibie 
zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku).  

     UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.  
     Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem. 
 
5.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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  7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 , oświadczenia o którym mowa w art. 
25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
9) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
1.2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 
1.2.3 Zdolności technicznej i zawodowej: 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał  co najmniej 1 robotę 
w zakresie termomodernizacji budynku wraz z budową lub przebudową 
lub remontem instalacji c.o. i elektrycznej o wartości robót min. 
300 000,00 zł brutto;  

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:  
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- osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; 
- osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do 
kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji 
sanitarnych bez ograniczeń; 
- osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do 
kierowania i nadzorowania robót budowlanych  w specjalności sieci instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
 

2.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
 
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
a)  wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  
b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;  
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane;  
d) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 
 
5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
1)  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 1.2 , 
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 
pkt 13-23 ustawy PZP 
3)  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 
 
6.  Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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10)  Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

4. W zakresie warunków określonych w pkt 9.1.2 siwz, wykonawcy wspólnie ( co 
najmniej jeden z nich) mają udowodnić, iż spełniają te warunki. 

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  
wykonawców występujących wspólnie, 

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą  
występującym jako pełnomocnik  pozostałych . 
 

11)   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 

9.1 siwz oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3 i 4 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze 
wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do siwz.  

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać 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. 

1.3 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 oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1.  

1.4 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 pkt.1.1. 

1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.4 lit a) lit. d) siwz – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do siwz. 

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

3.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 
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a)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, (należy wypełnić 
załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) przy czym, dowodami o których mowa są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.  

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić 
załącznik nr 6  do siwz). Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w 
zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt. 9 ppkt. 1.2.3 lit. b); 

3.2    w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu: 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł prozumeinie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat  tych należności wraz z ewentuanymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł prozumeinie z właściwym organem w 
sprawie spłat  tych należności wraz z ewentuanymi odsetkami lub grzywnami, w 
szcególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji 
właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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; 

3.3. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku 
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 
3.4 dokumentów dotyczących podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia 
wobec niego podstaw wykluczenia; 
4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
4.1 w pkt 3.2 a)-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
5. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1 
lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 4 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 zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5 stosuje się. 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 1.1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

7. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą.  

9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.4 lit a) lit. d) siwz należy złożyć w formie oryginału.  

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski.  

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W sytuacji posiadania dokumentów i oświadczeń przez 
Zamawiającego,  Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury 
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. Jeżeli 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku 
obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

12. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
12.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 
12.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji 
(wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z 
treścią  formularza załączonego do specyfikacji);  
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12.3. kosztorys(y) ofertowy(e) w formie uproszczonej, sporządzone w oparciu o 
dołączoną do siwz dokumentację techniczną ( w tym: przedmiary robót)– który będzie 
stanowił podstawę rozliczenia; 
12.4. dowód wniesienia wadium.  
 
12) Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz           
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- 
Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), faksem lub  przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz 1422, z 2015 r. poz. 1844 
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615 ). 
  
2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za 
pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na 
żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
13) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych  warunków zamówienia. 
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: 
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
im. dr  O. Sokołowskiego  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
      nr faksu : 18/20 146 32 
     e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl  lub 
s.kolasa@szpitalsokolowski.pl 
    znak sprawy: A.ZP-271-21c/17 
 
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa w ppkt 1. 
5. Zamawiający  przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania. 
6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej  
www.szpitalsokolowski.pl 
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
w zakresie przedmiotu zamówienia: 
mgr inż. Maciej Chowaniec –tel. 18/20 150 45 wew. 169  fax.: 18 / 20 146 32  
w zakresie formalno-prawnym: 
mgr  Sylwia Kolasa- Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji- 
tel./fax: 18/20 150 45 wew. 188  
   
14)  Termin związania ofertą. 
 
Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
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15)  Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą całość zamówienia. 
3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona 
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 
3.1. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
3.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania 
albo czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do 
oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3.3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu 
oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych,  
2) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; 
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 
4) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 11 ppkt 2  siwz. 

3.4 Zaleca się, by wszystkie strony były spięte / zszyte/ we właściwej kolejności 
w sposób zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona oferty była        
ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis  
treści. 
3.5. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane        
przez uprawnioną osobę. 
4.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  wszystkie oferty składane w postępowaniu  są jawne od chwili 
ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę  przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4.1. Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.) – przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 
4.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca 
się, aby były trwale, oddzielnie spięte.  
4.3 Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie 
udostępniona. 
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak:  jego nazwa (firma) oraz adres, 
a także informacji dotyczących  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
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16)  Termin i miejsce składania ofert. 
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w Sekretariacie 

Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku)  
w terminie do dnia 10.11.2017 r. do godz. 9.30 
 

1.1. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią 
wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem jak 
poniżej: 
 
 
Nazwa (firma)  
adres Wykonawcy 

Samodzielny Publiczny Szpital  
Specjalistyczny Chorób Płuc  
im. dr  O. Sokołowskiego  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

 
 
                                      OFERTA  
 

Przetarg nieograniczony- termomodernizacja obiektu 
administracyjnego szpitala. Nie otwierać przed  10.11.2017 r. godzina 
9.45 
 

1.2. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nieotwarcie  w trakcie sesji otwarcia. 

2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone. 
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.  
3.1. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści 
po upływie terminu składania ofert    
 
17) Termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10.11.2017 r. o godzinie 9.45 

w sali konsultacyjnej Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane. 
2. Do wiadomości obecnych zostanie podana: 
2.1. kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2.2. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy; 
2.3. cena netto i brutto podana w ofercie; 
2.4. termin zamówienia; 
2.5. termin płatności faktury; 
2.6. okres gwarancji. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:  

4.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
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4.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,  

4.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 4.1.3 

jego oferta zostanie odrzucona. 
 
18) Opis sposobu obliczenia ceny  oferty. 
1. Cena oferty ma być podana w złotych polskich.  
2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane  

w przedmiarach robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich 
wykonanie, nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż zamawiający 
przyjmuje, że ich koszt został uwzględniony w innych cenach podanych w kosztorysie 
ofertowym wykonawcy. 

3. Cena ma być wyliczona jako cena kosztorysowa netto plus obowiązujący podatek VAT  
i wynikająca z zsumowania tych dwóch pozycji cena kosztorysowa brutto. Ceny należy 
zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy 
podlegała waloryzacji.  

5. Cena ma obejmować wszystkie roboty, dostawy i usługi objęte zamówieniem bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7.  
19) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
2.1. Cena brutto za całość robót - 60% 

 
           Cn 
C=  -------------x 100 x 60% 
          Cb 
gdzie: 

C- wartość punktowa kryterium „cena” 

cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ; 

Cb – cena badanej oferty. 

 

2.2 Okres udzielonej gwarancji – 40% 
 
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie długość udzielonej  gwarancji na 
roboty objęte zamówieniem. Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy 
od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Im dłuższy okres gwarancji tym 
wyższa ilość punktów, tj. 

36 miesięcy -0 pkt, 
48 miesięcy- 20 pkt, 
60 miesięcy - 40 pkt 
 

Kryterium gwarancja będzie obliczone wg wzoru: 
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              Gb 

G = -------------------- x 100 x 40% 

            Gm 

gdzie: 

G- wartość punktowa w kryterium gwarancja 
Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ; 
Gm– maksymalna ilość punktów: 20 pkt  

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 
w skali  100 punktowej  obliczonych wg następującego wzoru: 

 
X= C+G 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarancja. 

 
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania 

aukcji elektronicznej. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
20) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we wzorze umowy załącznik  nr 8 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
21) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po          
wyborze oferty w celu zawarcia   umowy w sprawie zamówienia  publicznego 
1. Zawarcie umowy  z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
nastąpi  w terminie podanym w zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
 
23) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące do pokrycia roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia będzie wymagane 
od wykonawcy na podstawie art.147 Prawa zamówień publicznych i będzie 
wynosiło 10 %  ceny całkowitej  brutto podanej w ofercie.  

 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

 
3. Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy w  pieniądzu  należy 

wpłacić na konto w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 
0141 8961. 

 
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 
5. Wykonawca, który wygra przetarg w dniu podpisania umowy wniesie 100% 
z ustalonej całkowitej kwoty zabezpieczenia. 
  
6. Zwrot  zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

2)  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.  

3) Kwota, o której mowa w pkt 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu  rękojmi za wady. 
24) Informacja o korzystaniu z podwykonawców.  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 
3. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

 
26) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego  z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne  i prawne uzasadniające  wniesienie odwołania. 
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2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

  2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

2.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie. 

 2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane 
sposób określony w pkt 2.2. zdanie drugie., albo  w terminie 10 dni jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub siwz na stronie internetowej. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 26.2.5 i 26.2.6 wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI 
ustawy. 

 
Załączniki: 
nr 1  - opis przedmiotu zamówienia, na który składają się: projekt budowlano-
wykonawczy; 4 przedmiary robót (1: roboty instalacyjne elektryczne, w zakresie 
okablowania oraz instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 2: 
instalowanie c.o., 3: remont elewacji-docieplenie ścian zewnętrznych, roboty w zakresie 
stolarki budowlanej, 4: roboty ogólnobudowlane wykończeniowe) i specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót- odrębny plik w wersji elektronicznej, w formacie 
pdf 
nr 2 - wzór formularza oferty; 
nr 3– oświadczenie  wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia; 
nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału; 
nr 5 - wykaz robót; 
nr 6 - wykaz osób; 
nr 7 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 8- projekt umowy; 
 
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami                                                              
 
 

     zatwierdzam: 26.10.2017 r. Dyrektor 
   dr hab. med. Marcin Zieliński 

                                                                             (data i podpis) 
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Zał. nr 2 
                                             

FORMULARZ      OFERTY 
_______________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY – Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
im. dr  O. Sokołowskiego  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
NIP: 736-14-54-134 

 
WYKONAWCA: 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON Adres(y) Wykonawcy(ów) 
nr. tel. /faks/mail 

  
 
 
 

 

*  
 
 
 

 

* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 
zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca 
nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta 
składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana 
w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte). 

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na 

termomodernizację obiektu administracyjnego Szpitala Chorób Płuc 
w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę: 
 
Cena netto za całość robót ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość robót : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
 
Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do 
powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.  
(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie 
jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby 
uiszczać Zamawiający) 

 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, wskazuję:  
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nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. 
(wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku 
podatkowego Zamawiającego) 

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ……………………………… 
(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową) 

 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) wykonamy w terminie: do 
dnia 31.07.2018 r. 
 
Oświadczam(y), że udzielamy  ………. - miesięcznej (należy podać liczbę miesięcy – 

minimalnie 36) gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 
30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
 
Wadium przetargowe w wysokości ........................................ zostało wniesione 
w dniu …………….. w formie ............................................................................... 
 
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania 
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się 
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  
i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami. 
 
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 

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

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

(nazwa/firma podwykonawcy/ów) 

 następujący zakres rzeczowy*:  

…………………………………………….……………….…………………………………………………. 

………………………………………………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………..………………………………………………………. 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy:……………………………………………………. 
 
Wykonawca jest1 (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*) 

                                                           
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
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− Mikroprzedsiębiorstwem*) 
− Małym przedsiębiorstwem*) 
− Średnim przedsiębiorstwem*) 

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od 
nr ................. do nr ............................. 
 
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania. 
 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone 

cyfrą) 
Od do 

 
 

   

  
 

   

 
 

   

 
Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych 
w celu zachowania poufności informacji: 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
4.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  

 
Adres  

 
Nr telefonu  

 
Nr faksu  

 
Adres e-mail  

 
Data: ..................................                       

       ....................................................... 
                                                                           ( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny  
                                                                podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                                     
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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                                                  Załącznik nr 3 
 

 Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny  
Chorób Płuc  
im. dr  O. Sokołowskiego  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

 
 
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 publicznego pn. 
termomodernizacja obiektu administracyjnego szpitala, prowadzonego przez 
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  . 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie 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 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………

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

……………………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, 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) 
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Zał. nr 4 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny  
Chorób Płuc  
im. dr  O. Sokołowskiego  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

  
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. 
termomodernizacja obiektu administracyjnego szpitala, prowadzonego przez 
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co 
następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.  

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach 

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, 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) 
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..........................................                                                                                                                                         Załącznik nr 5 

 
 (pieczęć wykonawcy) 

 
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 
 

Lp. Podmiot na rzecz 
którego roboty 

zostały wykonane 
 (pełna nazwa i adres) 

Wartość robót 
brutto 
[PLN] 

Rodzaj robót budowlanych 
 

Nazwa zadania, typ, zakres, opis robót, miejsce wykonania 

robót 

(należy podać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania 
warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2.3. lit. a SIWZ) 

Data wykonania  
zamówienia 

(dzień-miesiąc - rok) 

 
 

  
 

  

 
 

    

  
 

   

 
 

    

 
W załączeniu przedkładam(y) dowody potwierdzające, że roboty wymienione w niniejszym wykazie zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone. 
 

 
................................................................... 
         (Miejscowość, data)                                                                   ………………………………..……………… 

                                                         (Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela   
                                                                           wykonawcy) 
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..........................................                                                                                                                                         Załącznik nr 6 

 
 (pieczęć wykonawcy) 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

 
Lp. Imię i nazwisko  informacje nt.  

kwalifikacji 
zawodowych  
(należy podać w 
szczególności: numer 
uprawnień, zakres, 
dzień wydania i przez 
kogo zostały wydane) 
na potwierdzebie 
warunku określonego 
pkt 9.1.2.3 lit. b siwz 

doświadczenie    
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia, 
 

wykształcenie 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia  

zakres 
wykonywanych 
czynności 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobami 

Wykonawca 
dysponuje 
osobą 

bezpośrednio* 
TAK/NIE 

Wykonawca 
dysponuje osobą 
na podstawie art. 

22a PZP 
 

(należy podać nazwę i 
dane adresowe podmiotu 
udostępniającego zasób 
oraz przedłożyć 
zobowiązanie podmiotu 
zgodnie z pkt.9.4 lit. d) 
siwz) 

 
 

  
 

     

 
 

       

  
 

      

 
 

       

* jeżeli dotyczy, to należy zaznaczyć „TAK” w tej kolumnie i wskazać podstawę do dysponowania 

 
................................................................... 
         (Miejscowość, data)                                                                   ………………………………..……………… 

                                                         (Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela   
                                                                           wykonawcy) 
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  Załącznik nr 7 

  

pieczęć Wykonawcy    

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert 

 

 

dotyczy postępowania: termomodernizacja obiektu administracyjnego szpitala,  znak 

postępowania: A.ZP-271-21c/17 

 
 
   Niniejszym oświadczam(y), że: 

• nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty 

w niniejszym postępowaniu. 

• należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym 

postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy 

kapitałowej): 

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………….. 

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

 
Miejscowość i data  Wykonawca 

 
 
 
 
 

  

  Podpis 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 8 do siwz 
Projekt umowy 

 
W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem 
Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem, ul. Gładkie 1, 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym 
przez Wojewodę Małopolskiego, NIP: 736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – dr hab. med. Marcina Zielińskiego 
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
 
a 
............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak 
sprawy: A.ZP-271-21c/17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), zwaną dalej PZP, zawarto umowę 
następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu 
wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznej 
w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem. 
2. W zakres robót objętych zamówieniem wchodzi wg kolejności: 
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 550,48 m² ścian styropianem grafitowym 
gr. 15cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,18 W/(m2xK). 
2)  Ocieplenie ościeży o powierzchni 127,80m²  styropianem grafitowym gr. 3cm 
3) Ocieplenie balkonów od spodu o powierzchni  70,20m²  styropianem grafitowym gr. 
5cm 
4) Ocieplenie ścian poniżej gruntu tj. 1,4m (poniżej strefy przemarzania) o powierzchni 
26,64m² styrodurem     gr. 15cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,19 
W/(m2xK). 
5) Ocieplenie dachu wraz z położeniem membrany termozgrzewalnej - o powierzchni 
149,60m² wełną mineralną gr. 25cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 
0,14W/(m2xK) 
6)  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV - o powierzchni 97,16m² na nową 
trójszybową - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2xK) 
7) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej oraz stalowej - o powierzchni 
23,25m² na nową - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2xK) 
8) Wymiana grzejników na nowe z regulowaną temperaturą (termostaty) w ilości 41 
sztuk.  
9) Wymiana starego orurowania c.o. wraz z wykonaniem izolacji w ilości 280,00m. 
10) Montaż zaworów podpionowych umożliwiających odcinanie instalacji c.o. na 
poszczególnych pionach   w ilości 8 szt.   
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11) Wymiana lamp oświetlenia budynku na nowe typu LED w ilości 114 szt - w tym 
oświetlenie awaryjne.  
12) Wymiana starego okablowania (kable aluminiowe) na nowe miedziane w ilości 11 
746,20mb . 
13) Montaż i podłączenie 30 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 280W/panel co daje 
łączną moc 8,4kW.   
14) Roboty wykończeniowe malarskie i posadzki na balkonach z żywicy epoksydowej z 
posypką kwarcową  
15) Wymiana balustrad stalowych. 
Ze względu na czynny budynek uciążliwe roboty o dużym natężeniu hałasu, zapylenia, 
nieprzyjemnego zapachu itp.: należy wykonywać po godz. 15.00 w dni robocze lub w dni 
ustawowo wolne od pracy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacją kosztorysową, projektową  oraz specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót stanowiących załączniki nr 1,2,3  do niniejszej umowy oraz zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.  
4. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do 
dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu prac związanych z ociepleniem 
budynku, czynności związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych 
zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 5 pracowników ogólnobudowlanych, 2 
instalatorów elektrycznych, 2 instalatorów sanitarnych na warunkach określonych 
powyżej. 
5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 4, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami 
dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.  
6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wykaz, o którym mowa w ust. 4  
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922), tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
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powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji 
pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego 
ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 
czynności. 
10. Niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa 
w ust.4, będzie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w § 15 ust. 2 pkt 5 
umowy. 
11.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
12.  Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską pn.: „Termomodernizacja obiektu administracyjnego 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. 
Dr.O.Sokołowskiego usytuowanego w Zakopanem przy ul. Gładkie 1 a”  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 4.  Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej – spr. 
  

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy będzie 
wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wykształcenie oraz 
kwalifikacje zawodowe, w szczególności: 
a) prace będą one wykonywane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, 

doświadczenie, uprawnienia oraz posiadające aktualne badania lekarskie 
wykonane przez lekarza medycyny pracy, 

b) prace będą  bezpośrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby, 
c) załoga została wyposażona w odpowiednie środki zabezpieczające, 
d) pracownicy odbyli instruktaż obejmujący w szczególności informacje dotyczące: 

imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania działań oraz wymagań w 
zakresie bhp przy poszczególnych czynnościach, 

e) zastosowane będą skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem 
z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania prac, 

f) zostanie oznakowana i ogrodzona strefa niebezpieczna wokół budynku, na którego 
dachu wykonuje się prace (gdzie może dojść do upadku narzędzi czy innych 
przedmiotów niebezpiecznych dla osób przebywających na poziomie zerowym), 

g) dostęp do miejsc wykonywania prac będą miały jedynie osoby upoważnione 
i odpowiednio poinstruowane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową/robotami personel 
kierowniczy wskazany w ofercie Wykonawcy. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do 
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umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 
ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania 
robotami/budową którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia . 

5. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót 
objętych umową.  

6. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 
b) odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust.2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w 
ust. 1 i 2 uzyskać od Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru) zatwierdzenie 
zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty 
wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją projektową. 

 
§ 4 

1. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia.  
2. Strony zobowiązują się do przekazania placu budowy w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia podpisania umowy. 
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest 

sporządzić plan organizacji placu budowy i uzyskać akceptację 
Zamawiającego.  

4. Termin wykonania całego zamówienia Strony ustalają do 31.07.2018 roku. 
5. Prace następować będą zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowym robót, stanowiącym załącznik 5 
do umowy. 
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6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania, określonego w ust. 4, 
w przypadku  zaistnienia działania siły wyższej, udokumentowanego opóźnienia 
wprowadzenia wykonawcy na budowę przez Zamawiającego lub na skutek 
konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 
PZP. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania, określonego w ust.4, 
w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów 
administracji, w szczególności przedłużania się procedur administracyjnych na etapie 
wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli 
przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy. 

8. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 
wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do 
umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*  

2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy i osoby do 
kontaktu) następujący zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną 
doprecyzowane po wyborze Wykonawcy i przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia). 

3. Dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o których mowa 
w ust. 2: 

Adres……………………………………………………………….; tel.: …………………………………………; 
fax:………………………………..; adres mail: ………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć podwykonawcom 
wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w ofercie. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może również: 
1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie 

z zastrzeżeniem ust.10, 
2) zrezygnować z podwykonawstwa, 
3) zmienić podwykonawcę  

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9. Postanowienia ust.7 i 8 stosuje się wobec dalszych podwykonawców 
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy PZP, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zmawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

11. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia  innych niż wskazane przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

13. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 
umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu. 

14. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 
ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót 
któregokolwiek Podwykonawcy. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte 
niniejszą umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji. 

16. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu 
umowy, o którym mowa w ust. 15 zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

17. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 14 zgłasza do niego w formie pisemnej 
zastrzeżenia w przypadku, gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie 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; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania 
zamówienia wskazane w § 4 ust. 4 niniejszej umowy lub jest na tyle odległy, że 
czyni nieprawdopodobnym  wykonanie robót budowlanych w określonym w 
umowie terminie; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o roboty 
budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z 
dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów uzależniających podpisanie 
tych umów od akceptacji Zamawiającego; 

5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści 
umowy w zakresie cen wobec Zamawiającego 

6) umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ 
18. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust. 16 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

20. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw wobec przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 16. 

21. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 19, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

22. 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 netto wskazanej w 
§ 10 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 
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23. W przypadku umów, o których mowa w ust. 22 zawierających zapisy odnośnie 
terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

24. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 15-23 stosuje się odpowiednio. 
25. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu 
wynagrodzenia. 

26. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

27. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 26, obejmuje wyłącznie należności powstałe 
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. 

28. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 26 obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

29. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 
25. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

30. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 29, 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 uzasadnionej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy 
albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

31. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 26 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

32. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń 
Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane do reprezentacji, o 
otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych 
przez Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 
umowy, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 32, wstrzymać zapłatę za fakturę 
Wykonawcy, do czasu uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec 
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Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń 
Podwykonawców. 

33. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 32, dostarczenie 
Zamawiającemu gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych 
Podwykonawcom, lub na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a 
wartością wynagrodzeń objętych przekazanymi Zamawiającemu oświadczeniami, o 
których mowa w ust. 32, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po 
terminie określonym w harmonogramie robót. Wcześniejszy zwrot gwarancji 
bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia 
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich należnych kwot. 

34. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w 
terminie 7 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy. 

35. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów zakończenia robót, o 
których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. 

36. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 26, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców na łączną sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.  

 
                                                                        § 6 
Do obowiązków stron należy:  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie dziennika budowy, 
b) przekazanie terenu budowy, 
c) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
e) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 
f) przejęcie zrealizowanego i odebranego obiektu do eksploatacji, 
g) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego, 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
b) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, w tym  oznakowanie 

i ogrodzenie strefy niebezpiecznej, 
c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i w oparciu o dokumentację 

projektową, 
d) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
e) wykonanie robót tymczasowych, których mogą być potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych, 
f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty podstawowe lub tymczasowe, 
g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: 
dokumentację powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły 
technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i 
dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia 
kierowników budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” 
ustawy Prawo Budowlane, 

h) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza oraz 
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pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych, czystych i 
nadających się do użytkowania, 

i) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową 
i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych 
w przepisach szczegółowych oraz opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia itp., 

j) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) w terminie 3 dni od powzięcia 
wiadomości o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 

k) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających: jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

l) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na 
swój koszt, 

m) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach 
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 

n) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 
przejęcia terenu budowy do daty odbioru końcowego. 

o) wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji 
powykonawczej w zakresie wprowadzonych zmian w trakcie realizacji robót. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek 
rodzaju instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas 
wykonywania robót. 

4. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a 
także, jeśli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody Zamawiającego w 
związku z niezbędnym zdemontowaniem istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, a następnie usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji. 

6. Postanowienia powyższe stosuje się również do istniejących instalacji nieujawnionych 
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. 

 
 

§ 8 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia nieograniczonego wstępu na teren budowy 
pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których 
należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnianie im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, których Zamawiający 
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
                                                                        

§ 9 
Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego 
w treści umowy Inspektorem Nadzoru, i powiadomienia o tym Wykonawcę na piśmie 
w terminie do 7 dni od daty powołania. 
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§ 10 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają 
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na kwotę brutto ....................... zł (słownie 
złotych: .....................) zawierającą obowiązujący ................... podatek VAT 
....................... zł. Cena netto: ............................... zł (słownie złotych: 
..............................................................). 

2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie(ach)  ofertowym 
(ych) stanowiącym (ych)  załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny z uwagi na  ustawową zmianę stawki podatku 

VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury, przy czym zmianie ulegnie 
wyłącznie cena brutto. 

5. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie otrzyma, w oparciu o bezusterkowy 
protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy (zgodny z potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem 
powykonawczym), zatwierdzony przez Zamawiającego po dołączeniu oświadczeń 
Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane (częściowe i końcowe) jest 
przedstawienie, przed terminem poprzedzającym wypłacenie należnego 
wynagrodzenia, dowodów zapłaty przez Wykonawcę wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, zgodnie z  § 5 ust. 23 i następne niniejszej umowy. 

7. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 
 

§ 11 
1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie 

zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma 
obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od daty wpisu do 
dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty. 

3. Po zakończeniu wykonania części robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, Wykonawca zgłosi gotowość do 
odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o 
gotowości odbioru Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołu odbiorów 
częściowych  podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami jeżeli wykonywali oni dana część przedmiotu umowy. W przypadku 
jeśli w protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni licząc 
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
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6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 
7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu robót przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych objętych zamówieniem, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanych do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 
zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

8. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 
przewidzianych w przepisach badań i prób technicznych wykonanych instalacji. 

9. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
dokumentację powykonawczą; dziennik budowy; zaświadczenia właściwych jednostek 
i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową; niezbędne świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły 
odbiorów technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły badań i sprawdzeń, 
oświadczenia kierowników budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. 
„b” ustawy Prawo Budowlane. 

10. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go 
o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamia 
o tym Wykonawcę. Postanowienie ust. 4 stosuje się.  

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie 
przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 9.  

12. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wynosić będzie nie 
dłużej niż 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 11. 

14. Z czynności odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 
rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 13 na usunięcie stwierdzonych w tej 
dacie wad. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad 
zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi 
usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do 
odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi. 

16. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 
powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 
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17. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i po upływie okresu rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 13 ust. 3 
niniejszej umowy. 

 
§ 12 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres .................. miesięcy 
(zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie) obejmującą wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy z wyjątkiem materiałów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu 
gwarancji. Na materiały te Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej równej okresowi 
udzielonemu przez ich producentów lecz nie krótszego niż udzielany przez 
Wykonawcę. 

3. W przypadku stwierdzenia wady lub wad wskutek, których Zamawiający nie mógł 
korzystać w pełni z przedmiotu  umowy okres gwarancji na przedmiot umowy biegnie 
na nowo, od dnia podpisania protokołu odbioru robót zawierającego potwierdzenie 
usunięcia wady lub wad. 

4. W przypadku stwierdzenia wady lub wad, która nie skutkowała brakiem możliwości  
korzystania w pełni z przedmiotu  umowy okres gwarancji na element objęty wadą 
biegnie na nowo, od dnia podpisania protokołu odbioru robót zawierającego 
potwierdzenie usunięcia wady lub wad. 

5. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/części przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na 
nowe wolne od wad. 

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia 
przez Wykonawcę. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych 
materiałów, termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni, chyba, że strony uzgodnią 
inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem. 

7. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady czyli o czas 
od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 
określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

9. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe 
w terminie 21 dni, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia wady.  

10. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni 
od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem ust. 9, to 
Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji zaangażować innego Wykonawcę do 
usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z 
dowodem zapłaty.  

 
§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 
…………….. zł (słownie złotych: ……………………) w formie …………………………... 

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 
zamówienia, zabezpieczenie wraz z pozostałymi odsetkami staje się własnością 
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Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokości jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia  wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za 
wady rozszerzonej o udzieloną gwarancję na podstawie protokołu z 
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. W przypadku wystąpienia usterek 
lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół 
ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec 
Zamawiającego podwykonawcy , dalszych podwykonawców, dostawców , 
usługobiorców oraz innych osób trzecich związanych z realizacją 
przedmiotu umowy , zwrot zabezpieczenia w wysokości równej spornej 
kwocie zostaje wstrzymany  na czas wyjaśnienia powyższych okoliczności 
lub postepowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego 
postepowania. A w przypadku , jeśli zgłoszone roszczenie spowoduje 
zobowiązanie do zapłaty Zamawiającego na rzecz ww. podmiotów spornej 
kwoty, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia spornej kwoty z 
zabezpieczenia przedmiotowej należności bez konieczności uzyskania 
zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności o których mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy 
wystąpi konieczność przedłużenia realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie 
jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu 
umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 PZP. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 

 
§ 14 

1. Strony uzgodniły, że w wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków 
umowy będą naliczane kary umowne w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 
2 – 4.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
 1)  za opóźnienia w dostarczeniu wykazu wymienionego w § 1 ust. 5 niniejszej umowy 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień 
opóźnienia 
 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru zgodnie z § 4 ust. 4   
w wys. 0,2% ceny brutto za cały przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki; 
 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub  rękojmi za wady albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 
czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi- w wysokości   0,2% ceny brutto za 
cały przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 
 4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % należnego im 
wynagrodzenia za każde dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców; 
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 5) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej 
umowy, niezatrudnionej na umowę w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 500, 00 zł 

za: 
1) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 
2) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 
3) brak zmiany umowy o podwykonawstwo na żądanie zamawiającego w zakresie 

terminu zapłaty w sytuacji określonej w §  5 ust. 12 pkt 1 niniejszej umowy; 
4. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od siebie zapłaci 
Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Tę samą karę 
zapłaci Wykonawca jeżeli odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 1 lit. c i d oraz ust. 5 
niniejszej umowy. 
5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3 nie 
mogą przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 
niniejszej umowy. 
5. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
6.  Naliczane kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowiązany zapłacić karę umowną 
w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego. 

 
§ 15 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania; 
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni z winy 
wykonawcy; 
e) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody 
Zamawiającego. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli; 
a) Zamawiający ze swojej winy nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo 
dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na płatność faktury 
określonego w umowie, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru, 
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe; 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy; 
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c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub przerwania 
wykonywanych robót przez Wykonawcę w przypadku wykonywania robót niezgodnie 
z dokumentacją projektowo-kosztorysową, wiedzą techniczną lub przepisami 
bezpieczeństwa pracy, nie stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru, tempem robót 
nie dającym gwarancji wykonania w terminie określonym w § 4 ust. 4 umowy. 

 
§ 16 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach określonych w art. 
144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art.144 ust.1 
pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 

1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 
realizacji przedmiotu umowy; 

2) zmian postanowień umowy w zakresie ceny zgodnie z postanowieniami  § 10 ust.4 
umowy; 

3) zmian terminu realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami  § 4 ust. 7-8 
umowy; 

4) zmian w zakresie: osób kluczowych dla realizacji zamówienia m.in. kierownika 
budowy, kierowników robót zgodnie z  § 2 ust. 2 i 3 umowy oraz podwykonawców 
zgodnie z § 5 ust.5 umowy; 

5) zmian postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub 
innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i 
które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

6) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 
- koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 
- wystąpienia okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 
przedmiotu umowy w sposób założony w dokumentacji technicznej z zasadami 
sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy. 

§ 17 
Nadzór nad realizacją umowy  sprawuje: ze strony Zamawiającego Pan …………………………… 
tel. ……………………………, ze strony Wykonawcy   Pan/i …………………….. tel. …………………………. 
 

§ 18 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy  Prawo budowlane  oraz Kodeksu Cywilnego. 
        

    § 19 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 20 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

§ 21 
Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa - w 
wersji elektronicznej w formacie pdf 
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2) Formularz oferty wg zał. nr 2 do siwz;  
3) Kosztorys(y) ofertowy (e) 
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 
 

 
 
 
 

............................................                          ....................................... 
Zamawiający      Wykonawca 
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Zał. nr 5 do umowy 
 

Termomodernizacja budynku administracyjnego Samodzi elnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Choró b Płuc im. Dr O. Sokołowskiego w 
Zakopanem 

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

 
 

Lp.  Rodzaj robót  Od dnia 
podpisania 
umowy -
31.12.2017r 

01.01.2018 do 
28.02.2018r 

01.03.2018 do 
31.05.2018r 

01.06.2018 - 
31.07.2018  

Uwagi  

1 Prace dociepleniowe - ocieplenie 
dachu wraz  z montażem 
membrany termozgrzewalnej   

    Wymagany termin 
wykonania przed 
malowaniem 
pomieszczeń poddasza 

2 Prace dociepleniowe - wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej  

     

3 Prace dociepleniowe - wykonanie 
ocieplenia ścian zewnętrznych 
ponad gruntem  

     

4 Prace dociepleniowe - wykonanie 
ścian poniżej gruntu  

     

5 Modernizacja wewnętrznych 
instalacji c.o. - wymiana 
orurowania i grzejników   

     

6 Modernizacja  instalacji 
elektrycznej  

     

7 Montaż instalacji fotowoltaicznej      Wymagany termin 
wykonania przed 
malowaniem 
pomieszczeń poddasza 

8 Roboty wykończeniowe - 
malowanie pomieszczeń  
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9 Roboty wykończeniowe - 
wykonanie nawierzchni balkonów  

     

10 Razem kwota brutto      
 

 
 

…………………………………. 

podpis Wykonawcy 


