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1) Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

     tel.: 18/20 150 45 
     fax: 18/20 146 32 
     e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl 
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.  
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy 
ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46 oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie. 
 
3)  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

„Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy 
szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z 
przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci 
energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na 
potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji 
transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią 
oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc 
postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. 
Gładkie 1 na dz. nr ewid.  162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4" oraz przeprowadzenie 
kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dobudowę, rozbudowę, przebudowę istniejącego 
budynku szpitalnego wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku tlenowni 
oraz urządzeń towarzyszących takich jak: dojścia  i dojazdy, droga pożarowa  i 
miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej, zwanych dalej „obiektem” lub 
„przedmiotem zamówienia”. Ponadto należy przebudować sieć energetyczną i przyłącz 
energetyczny, kanalizację sanitarną i burzową oraz wykonać przyłącza gazów 
medycznych oraz zewnętrznej sieci oświetleniowej. Projektowany budynek jest 
obiektem podpiwniczonym siedmiokondygnacyjnym z nieużytkowym poddaszem, 
przeznaczonym głównie na cele operacyjne  i lecznicze,  zaś obiekt tlenowni jest 
parterowy, niepodpiwniczony i pełni funkcję pomocniczą (stacja transformatorowa i 
tlenownia). Główne wejście do budynku pozostaje bez zmian tj. od strony północno-
zachodniej.  

Zaprojektowana ilość kondygnacji: 7 
Pow. zabudowy 
istniejąca: 650,00 m2, 
- istniejąca podlegająca rozbudowie: 350,00 m2, 
- projektowana: 1 194,80 m2 
Pow. użytkowa: 
- istniejąca: 3 183,52 m2, 
- istniejąca podlegająca przebudowie: 849,14 m2, 
- projektowana: 1 803,84 m2 
Pow. całkowita:  
- istniejąca: 5 386,45 m2, 

- projektowana: 2 078,41 m2 
Kubatura : 
- istniejąca: 20 623,70 m3, 
- projektowana: 8 117,20 m3 
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3. Zakres robót obejmuje: 
Roboty budowlano-montażowe:  

1) Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 
W zakres robót wchodzi rozbiórka części I piętra i dachu stanowiących obecny blok 
operacyjny. Rozebrany zostanie moduł obecnego bloku operacyjnego o konstrukcji 
murowanej, stalowej  i betonowej wraz ze stropem nad pomieszczeniami 
wysokiego parteru tj. pomieszczenia tomografu komputerowego oraz RTG. 
Rozbiórka spowodowana złym stanem technicznym ścian i dachu istniejącego 
bloku operacyjnego. Dodatkowo w zakres robót wchodzi zabezpieczenie urządzeń 
tomografu komputerowego i rentgena przed uszkodzeniami na czas robót 
związanych z rozbiórką oraz wykonaniem nowego stropu (istniejący jest o słabej 
nośności).Zakres robót nie obejmuje obowiązku przechowywania tych urządzeń na 
czas robót. 

2) Roboty ziemne i fundamenty 
W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy pod dobudowywane 
pomieszczenia przyziemia oraz dodatkową klatkę schodową (ewakuacyjną). 
Fundamenty dobudowywanego skrzydła budynku głównego ze względu na 
położenie szpitala na skarpie oraz układ geologiczny podłoża mają być wykonane w 
technologii pali żelbetowych. Fundamenty dobudowywanej klatki w technologii 
fundamentów żelbetowych. W/w budynek  wzniesiony metodą gospodarczą, wg 
tradycyjnej sztuki murarskiej i ciesielskiej. Posadowienie fundamentów poniżej 
granicy strefy przemarzania, na głębokości min. 1,2m licząc od poziomu 
przyległego terenu. Wymiary zgodnie z projektem architektonicznym oraz 
konstrukcyjnym. Fundamenty w postaci ław żelbetowych dla dobudowanej klatki 
schodowej oraz szybu windy, z betonu żwirowego. Dla części budynku 
dobudowanej posadowienie pośrednie na palach żelbetowych wg wyliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych wykonanych przez wykonawcę wg. technologii 
wykonawcy.   

3) Wykonanie ścian, stropu i dachu 
W ramach budowy stanu surowego należy wykonać: 
- Ściany murowane z pustaków ceramicznych. 
- Słupy, belki, wieńce oraz stropy z betonu zbrojonego stalą. 
- Więźba dachowa drewniana krokwiowo-jętkowa w nawiązaniu do istniejącego 
dachu nad budynkiem głównym 
- Pokrycie dachu blacha stalową tytanowo-cynkową łączoną na rąbek stojący w 
nawiązaniu do istniejącego dachu. 
- Wykonanie kominów wentylacyjnych pustaków wentylacyjnych betonowych z 
wyprowadzeniem ponad połać dachu. 

Ściany zewnętrzne i klatka schodowa: Piwnicy, niskiego parteru, wysokiego 
parteru, I, II oraz III piętra w części dobudowanej oraz dobudowana, konstrukcja 
żelbetowa szkieletowa z betonu zbrojone stalą, wypełnienie murowane z 
pustaków ceramicznych gr. 29 cm, na zaprawie cem. - wap. W części 
podziemnej od zewnątrz, izolacja p. wilg. pionowa, ścianka dociskowa z bet. gr. 
10cm od wewnątrz tynk cem.- wap., w części nadziemnej oraz w narożnikach 
parteru okładzina kamienna – kamień naturalny łamany układany skarpowo do 
wysokości cokołu. Ściany wewnętrzne: W części rozbudowywanej ściany nośne 
żelbetowe z betonu zbrojone stalą. Ściany działowe grubości 12 cm z pustaków 
ceramicznych. W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci oraz ze 
względów higienicznych wykończone płytkami ceramicznymi. Stropy: Nad 
wszystkimi kondygnacjami – żelbetowe monolityczne, płyta żelbetowa zbrojona 
wg proj. konstrukcyjnego, na stropie izolacja z folii PE, a pod ścianami pasy z 
dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Izolacja cieplna ze styropianu od 5 cm, 
w piwnicy 12 cm. Na izolacji cieplnej wylewka dociskowa gr. 5cm, zbrojona 
siatką, stanowiąca podłoże pod wykończenie podłóg. Schody: Ewakuacyjne, 
dwubiegowe, żelbetowe, o konstrukcji monolitycznej. Biegi i spocznik 
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wykończone płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi. Konstrukcja dachu i 
pokrycie: Konstrukcja drewniana, krokwiowo płatwiowa, krokwie wsparte na 
murłatach            i płatwiach pośrednich nachylone pod kątem 52°. Płatwie 
wsparte na słupach drewnianych. 

4) Elewacja:  
Do wykończenia elewacji budynku na poziomie piwnic i parteru niskiego kamień 
naturalny - łamany piaskowiec. Pozostała część elewacji wykończona wyprawą 
tynkarską w kolorze jasno beżowym i jasno szarym.  

5)  Budowa sal operacyjnych 
 W ramach robót przewidziano montaż wewnętrznych ścian działowych, sufitów i 
stolarki dla potrzeb 3 sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 
(przygotowanie pacjenta, lekarza, itp.) w technologii modułów z paneli stali 
nierdzewnej malowanej proszkowo. Stolarka ze stali nierdzewnej z automatyką 
sterującą. 

6) Montaż stolarki wewnętrznej:  
Drzwi aluminiowe typowe i popoż. przeszklone oraz pełne. Do sal chorych 
(łóżkowych) i sanitariatów drzwi drewniane pełne i przeszklone. Do pomieszczeń 
technicznych i gospodarczych drzwi stalowe pełne.  

7)  Izolacje  
Wykonanie elewacji, ocieplenia poddasza oraz stolarka zewnętrzna: Izolacje 
poziome w piwnicach z warstwy bitumicznej i papy termozgrzewalnej z 
dodatkowym zabezpieczeniem w postaci folii PU. Pod ścianami pasy izolacji z 
warstwy papy termozgrzewalnej lepikowanej nawierzchniowo połączone szczelnie 
izolacją poziomą i pionową. Izolacja pozioma na stropie nad parterem z folii PU. 
Izolacje pionowe z powłoki bitumicznej, warstwy papy termozgrzewalnej i 
membrany izolacyjnej. Materiałem podstawowym izolacji cieplnej jest styropian i 
wełna mineralna. Styropian zastosowano tam, gdzie istnieje ograniczony dostęp 
powietrza i występują zagrożenia zawilgoceniem. 

8) Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa – drewniana szklona potrójnie zestawami 
hermetycznymi w kolorze białym.  

9) Wykonanie stacji rozprężalni tlenu i podtlenku azotu –  
W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa istniejącego budynku 
rozprężalni tlenu na budynek rozprężalni tlenu oraz stacji TRAFO (transformator 
suchy). Wewnątrz budynek zostanie przedzielony na dwie części tj. część rozprężalni 
tlenu i część stacji transformatorowej. Zostanie wykonana przebudowa ścian 
murowanych                       z tynkowaniem, konstrukcji dachowa wraz pokryciem na 
dach z blachy stalowej oraz montaż stolarki stalowej. Montaż osprzętu i armatury 
instalacji tlenowej oraz transformatora. 
10)  Wyposażenie stałe  

Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i rozruch stałego wyposażenia medycznego  w 
celu prawidłowego funkcjonowania obiektu objętego zamówieniem tj.  
- Stoły operacyjne (3 szt.) 
- Kolumna Anestezjologiczna (3 szt.) 
- Kolumna Endoskopowa + Kolumna Chirurgiczna (3 szt.)  
- Lampy operacyjne (3 szt.)  
- Kolumna wzmożonego nadzoru dwustanowiskowa (4 szt.) 
- Pionowy panel naścienny (1 szt.)  
- Poziomy panel nadłóżkowy (4 szt. -sale wzmożonego nadzoru)  
- Poziomy panel nadłóżkowy (9 szt. -oddział łóżkowy) 

 
11)  Dostawa i montaż windy osobowej i dwóch towarowych 

W ramach inwestycji zostanie dostarczona, uruchomiona winda osobowa szpitalna 
wyłącznie dla potrzeb personelu szpitala. Winda o konstrukcji stalowej z blachy 
nierdzewnej. Dostawa i montaż dwóch wind towarowych (winda czysta i brudna) 
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dla potrzeb bloku operacyjnego. Całość z odbiorem technicznym i dopuszczeniem 
do użytkowania przez UDT. 

12)  Dostawa i montaż PV  
Dostawa, montaż i wpięcie do wewnętrznej szpitalnej sieci elektrycznej instalacji 
paneli fotowoltaicznych dachu budynku szpitala o mocy 6,4 kW. 

13) Roboty zewnętrzne  
Wykonanie niwelacji terenu, budowa i przebudowa dróg dojazdowych oraz 
pożarowych, chodników, dojść oraz parkingu z kostki brukowej betonowej wraz z 
podbudową z kruszyw kamienno-piaskowych. W ramach robót zewnętrznych 
zostanie wykonane oświetlenie terenu tj. montaż okablowania i lamp 
zewnętrznych. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i burzowej.  

14)  Prace instalacji elektrycznych 
W ramach robót zostanie wykonany montaż okablowania i osprzętu (rozdzielnice, 
lampy, włączniki, gniazdka, itp) instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej 
(teletechnicznej i komputerowej). Wewnątrz budynku w pomieszczeniu piwnic 
zostanie wykonana rozdzielnica główna z przyłączem zasilania średniego ze stacji 
TRAFO oraz zapasowego agregatu prądotwórczego. Wykonanie okablowania i 
osprzętu instalacji sygnalizacji pożarowej oraz kontroli dostępu w przypadku bloku 
operacyjnego, części pooperacyjnej i centralnej sterylizatorni. 

15) Prace instalacji sanitarnych 
W budynku, w szczególności w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, śluzach i 
pomieszczeniach przygotowania lekarzy w bloku operacyjnym montaż baterii 
ciepłej i zimnej wody bez kontaktu z dłonią (w salach operacyjnych, salach 
wybudzeniowych - baterie uruchamiane fotokomórką). 
Zaopatrzenie budynku w ciepłą wodę odbywać się będzie z istniejącej wewnętrznej 
instalacji poprzez istniejący wymiennik płytowy zasilany wodą z sieci PEC 
(Geotermia Podhalańska). Instalację zasilającą wraz z pionami należy wykonać z 
rur polietylenowych stabilizowanych włóknem szklanym. Wszystkie przewody 
wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować termicznie otulinami z pianki 
polietylenowej o grubości ścianki 20 mm. Na pionach do wody ciepłej, cyrkulacji 
należy zamontować zawory odcinające. Woda zimna doprowadzona będzie do 
wszystkich przyborów i urządzeń sanitarnych  z istniejącej wewnętrznej instalacji 
wodociągowej (istniejący budynek szpitala jest przyłączony do miejskiej sieci 
wodociągowej). 
Wewnątrz   budynku   na   poziomie   najniższej   kondygnacji,      instalacja   
pozioma   rozprowadzona   będzie rurociągami pod stropem na ścianach budynku. 
Piony i podejścia do urządzeń sanitarnych poprowadzone będą po ścianach w 
bruzdach. Do wewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje się instalację 
przeciwpożarową nawodnioną   włączoną   w   instalację   bytowo-gospodarczą.   
Hydranty   wnękowe   HP   25, umieszczone w szafkach ściennych wyposażone w 
wąż półsztywny o długości 30 m. Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki bytowo-
gospodarcze z przyborów i urządzeń sanitarnych do istniejącej wewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej (istniejący budynek szpitala jest przyłączony do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej). W budynku kanalizacja prowadzona będzie 
systemem przewodów pionowych i poziomych w posadzce   oraz   w   bruzdach   
podtynkowych.   Do   ogrzewania   pomieszczeń   projektowanego   budynku 
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, dwururową, z rozdziałem 
dolnym systemu ciśnieniowego zamkniętego o parametrach pracy 70/40oC z 
obiegiem wymuszonym pompowo. Źródłem ciepła dla projektowanego budynku 
jest istniejący węzeł cieplny zasilany z PEC Geotermia Podhalańska. 

16) Gazy medyczne 
Wykonanie orurowania z rur stalowych miedzianych z wpięciem do istniejącej sieci 
wewnętrznej (instalacje tlenu, próżni, sprężonego powietrza i podtlenku azotu) wraz 
z osprzętem (skrzynkami redukcyjnymi, sygnalizatorami, zaworami i punktami 
poboru) 
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Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie 
Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. 

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej 
specyfikacji obejmujący: projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony decyzją 
pozwolenia na budowę nr 107/14 z dnia 04.04.2014 r. i decyzją zmieniającą pozwolenie 
na budowę nr 351/17 z dnia 18.09.2017r wydanych przez Starostę Tatrzańskiego 
w Zakopanem, przedmiary oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
5. Urządzenia wskazane w pkt 3.3.10 mają  spełniać wymagania określone w ustawie z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 211), 
w szczególności mają być oznakowane znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była 
przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest 
umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 

 
6. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie pracowników/użytkowników z 

podstawowej obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia stałego w 
ramach przedmiotowej inwestycji. 

7. Z uwagi na to, że przedmiot prac obejmuje roboty nad pomieszczeniami Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej Zamawiającego,  Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej 
współpracy z dostawcą nowego stacjonarnego aparatu RTG, tj. firmy ALTERIS S.A. 
Katowice, ul. Ceglana 35,  celem odinstalowania i przeniesienia go na czas inwestycji 
w bezpieczne miejsce bez ryzyka utraty przez Zamawiającego uprawnień 
gwarancyjnych. W zakresie odistalowania tomografu komputerowego Wykonawca jest 
zobowiązany jest do współpracy z podmiotem serwisującym urządzenie tj. GE 
MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. , Warszawa, ul. Wołoska 9. 

8. Ze względu na prace w  czynnym budynku Wykonawca musi wykonać przed 
przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać 
akcpetację Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na 
zastosowane materiały/elementy/urządzenia objęte przedmiotem zamówienia, 
z wyłączeniem wyposażenia stałego, o którym mowa w pkt. 3.3.10 siwz, i dostarczone 
przez Wykonawcę. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.  
Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał 
nieodpłatnie niezbędne przeglądy  techniczne i konserwacje wynikające z instrukcji 
zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź 
wymaganiami ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych 
w okresie gwarancji (szczegółowo opisane w projekcie umowy), w szczególności  
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (centrale wentylacyjne, nawilżacze 
powietrza i agregat wody lodowej, z częstotliwością 2 razy w roku, obejmujące wymianę 
filtrów), zapewniając ciągłość ich funkcji. 
 
Natomiast na wyposażenie stałe, o którym mowa w pkt 3.3.10 siwz Wykonawca 
zobowiązany jest udzielić min. 24 miesięcy gwarancji. Zamawiający wymaga, by 
Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał nieodpłatnie niezbędne przeglądy  
techniczne sprzętu medycznego, określonego w pkt 3.3.10 siwz z częstotliwością 
zalecaną przez producenta. Oferta ponadto powinna zawierać wykaz podmiotów 
upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania 
czynności serwisowych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.  
 
10. 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 
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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 pod warunkiem, że zagwarantują one 
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę  oraz 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, produkty, urządzenia 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. 
11. 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 wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108) 
zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, 
instalatorów  i operatorów sprzętu budowlanego,  wykonujących prace na placu 
budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający 
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 10 pracowników 
ogólnobudowlanych, 3 instalatorów elektrycznych, 1 instalatora sieci 
telekomunikacyjnych/ niskoprądowych, 3 instalatorów sanitarnych  wod-kan, c.o., 1 
operatora sprzętu budowlanego ( koparki, koparko-ładowarki itp.) na warunkach 
określonych powyżej. 

12.W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz 
informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.  

 
13. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską pn.: „Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych 
usług medycznych w Małopolsce poprzez wykonanie prac budowlanych oraz 
wyposażenia SPSSChP im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem”  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 2.  Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. 
Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura 
ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. 

 

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
elektrycznego w budynkach 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
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 15.11.2019 r.  
 
8) WADIUM PRZETARGOWE 
 
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 
350 000,00 zł (słownie: trzysta piećdziesiąt 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

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. 27.04.2018 r. godz. 9.30.  

Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej 
operacji dołączyć do oferty. 

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

najpóźniej w terminie składania ofert tj. 27.04.2018 r. godz. 9.30 w siedzibie 
zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku).  
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UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.  
     
Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za 

wniesione prawidłowo. 
 
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. 

  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; 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową  w wysokości co najmniej 
3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) 

 
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 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał  minimum 1 
robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie 
budynku wraz z instalacjami, w tym minimum  instalacjami wentylacji 
mechanicznej, elektrycznymi, sanitarnymi, o kubaturze min. 7000m3;  
 

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:  

 
- osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu samodzielnych 
funkcji do kierowania budowy; 

 
- osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania 
i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji sanitarnych bez 
ograniczeń oraz doświadczenie  w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót 
instalacyjnych; 
 
- osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania 
i nadzorowania robót budowlanych  w specjalności sieci instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu 
samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych. 
  
Zamawiajacy dopuszcza połączenie funkcji wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem 
spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla 
poszczególnych funkcji. 
 
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 
Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a 
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w 
art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację 
odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 65).  
 
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 
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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 żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w pkt 11.3.3 siwz. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9.  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 warunku określonego w pkt 9.1.2.3 lit. a) siwz, wykonawcy wspólnie - 
co najmniej jeden z nich mają udowodnić, iż spełniają ten warunek, a w zakresie 
warunków określonych w pkt 9.1.2.2 i 9.1.2.3 lit b) musi spełniać co najmniej 
jeden z nich lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

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 4 i 5 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 4 i 5 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 9.7 lit a) lit. d) siwz – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, wzór zobowiązania 
stanowi zał. nr 8 do siwz. 

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 9 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: 
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3.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
zdolności technicznej lub zawodowej: 

a)  informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy w wys. min. 3.000.000, 00 zł, w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu 
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt 9.1.2.2 siwz. 

b) 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 6 do niniejszej specyfikacji) przy czym, dowodami o których mowa są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.  

c) 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 publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić 
załącznik nr 7  do siwz). Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby 
w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt. 9.1.2.3 lit. b); 

3.2. w celu potwierdzenia że oferowane dostawy (wyposażenie stałe) 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

a) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających 
urządzenia, określone w pkt 3.3.10 siwz, do obrotu i używania na terytorium RP  
zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz, że na 
każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych 
dokumentów; 

b) opis proponowanych urządzeń, stanowiących wyposażenie stałe, określonych 
w pkt 3.3.10 siwz, sporządzony w oparciu o tabele zawarte w dokumentacji 
projektowej w części pn. „TECHNOLOGIA”- „technologia_tabela” (tabele nr  III-IX 
i XIII oraz tabela XIII_specyfikacja) oraz karty techniczne urządzeń lub folder/ 
katalog, lub prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanych 
urządzeń itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na 
żądanie zamawiającego. 

3.3.    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 porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat  tych należności wraz z ewentualnymi 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 
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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 
szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
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; 

d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3.4. 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; 
3.5 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 3.3 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 
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. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 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 
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oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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 9.7 lit a) lit. d) siwz należy złożyć w 
formie oryginału.  

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

12. 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 
(t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 570). 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.  

13. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
13.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 
13.2. 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);  
13.3. formularz do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” 
sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2a do siwz;  
Uwagi:  
a. do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” nie może zostać 
przedstawiona inna osoba niż osoba wskazana na potwierdzenie spełniania warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2.3 lit. b) siwz,  

b. formularz do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” nie należy do 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy PZP, i w wypadku niezłożenia go wraz 
z ofertą lub złożenia dokumentu wadliwego, Zamawiający nie będzie wzywał 
Wykonawców do jego uzupełnienia. Brak dokumentu spowoduje, że Wykonawca otrzyma 
0 pkt w tym kryterium.  
 
13.4. Tabela Elementów Rozliczeniowych, wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 siwz; 
13.5. dowód wniesienia wadium.  
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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 (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 1481), faksem lub  przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 1219). 
  
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: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
      nr faksu : 18/20 146 32 
     e-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl 
    znak sprawy: A.ZP-271-1a/18 
 
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.szpitalodrodzenie.pl 
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
w zakresie przedmiotu zamówienia: 
mgr inż. Maciej Chowaniec –tel. 602 413 555  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. 
 
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. 
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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. 10 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 2018 poz. 419) – 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 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419)” 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. 
 
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 27.04.2018 r. do godz. 9.30 
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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 

Szpital Specjalistyczny  
Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

 
 
                                      OFERTA  
 

Przetarg nieograniczony- Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Nie otwierać przed  
27.04.2018 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 27.04.2018 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, okresu gwarancji 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,  
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. 
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18) Opis sposobu obliczenia ceny  oferty. 
1. Wykonawca ma podać cenę brutto oraz netto oferty w formularzu ofertowym 

sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ceny muszą być 
wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 
przecinku. 

2. Cena ma obejmować cały zakres robót określony w pkt 3 siwz i stanowi 
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumienu art. 632 k.c. Ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia powoduje, że nie liczy się rozmiaru nakładów, czy też sposób 
osiągnięcia efektu, lecz sam efekt = rezultat . 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
objętych  dokumentacją projektową (projekt budowlany "PB", projekty wykonawcze 
"PW" i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót "STWiOR") stanowiącą zał. 
nr 1 do siwz, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. Cena ma obejmować wszystkie opłaty konieczne do 
zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej  wykonania i 
odbioru robót - jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia 

5. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że pomimo wykonania dokumentacji przy 
dołożeniu jak największej staranności, skutki finansowe ewentualnych pomyłek, 
niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad w dokumentacji projektowej 
ciążą na wykonawcy zamówienia. Zamawiający zaleca szczegółowe sprawdzenie 
dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przyszłego placu budowy. 

6. Cena oferty, wykazana przez wykonawcę w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) 
ma obejmować wszystkie nakłady związane z wykonaniem robót wynikających wprost 
z dokumentacji projektowej ( PB+PW + STWiOR), jak również te nieujęte w 
dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem 
wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak 
również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Zamawiający 
informuje, że przedmiary załączone do siwz w załączniku nr 1 są pomocniczym 
materiałem poglądowym. 

7. Wykonawca ma załączyć do oferty wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych 
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej siwz. Wynagrodzenie łączne brutto wykazane w 
TER nie może być wyższe niż złożone w ofercie. Zamawiający wymaga, aby cenę 
oferty wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (Wykonawca nie może 
samodzielnie wprowadzić zmian do TER oraz nie może pominąć żadnej pozycji w TER). 

8. Wypełniona Tabela Rozliczeniowa będzie stanowić podstawę do obliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu 
zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, wynagrodzenia za ewentualne 
zabezpieczenie przerwanych robót lub wyliczenia wartości robót zaniechanych. 

9. Zamawiający przewiduje częściową wypłatę wynagrodzenia na zasadach określonych 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej siwz. Zgodnie z 
art.143a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że 
ostatnia część wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

10. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
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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 ryczałtowa brutto za całość robót -waga  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 Doświadczenie kadry kierowniczej- waga 25% 
 
Punkty w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” zostaną przyznane w skali 
punktowej max do 36 punktów, na podstawie załączonego wykazu wg zał. nr 2a do siwz 
w następujący sposób:  
 
a) Kierownik budowy  

za każdą usługę pełnienia przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia funkcji 
kierownika budowy przy  inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę lub przebudowę  
bloku operacyjnego oferta otrzyma 5 pkt maksymalnie 15 pkt.  
 
Dodatkowo punktowane w tym podkryterium będą usługi pełnienia funkcji kierownika 
budowy lub robót przy inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę lub przebudowę 
budnku o kubaturze min. 7 000m3– za każdą usługę kierowania oferta otrzyma 3 pkt 
max 9 pkt. 
 
b) Kierownik robót instalacji sanitarnych, wod-kan, c.o, gaz   

za każdą usługę pełnienia przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia funkcji  
kierownika robót branżowych inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę bloku 
operacyjnego- za każdą usługę kierowania oferta otrzyma 2 pkt maksymalnie 6 pkt 
 
c) Kierownik robót instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 

za każdą usługę pełnienia przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia funkcji  
kierownika robót branżowych inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę bloku 
operacyjnego- za każdą usługę kierowania oferta otrzyma 2 pkt maksymalnie 6 pkt 
 
Przez blok operacyjny rozumie się blok operacyjny zdefiniowany w Rozdziałe IX Blok 
operacyjny  Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 739)  

 
Uwaga!Nie podanie wymaganych informacji w załączniku nr 2 a do siwz spowoduje brak 

przyznania ww. punktów. 

 

              Db 

D = -------------------- x 100 x 25 % 

             Dm 
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gdzie: 

D- wartość punktowa kryterium „doświadczenie”  

Db – suma punktów pozycji badanych ofert; 

Dm– maksymalna ilość punktów  (max.36 pkt). 

 
2.2 Okres udzielonej gwarancji na roboty objęte zamówieniem –waga 15% 
 

W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie długość udzielonej  gwarancji na 
roboty objęte zamówieniem, w tym na zastosowane materiały/elementy/urządzenia 
objęte przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem wyposażenia stałego, o którym mowa 
w pkt. 3.3.10 siwz. 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- 5 pkt, 
60 miesięcy - 10 pkt 
72 miesiące- 20 pkt 
 

Kryterium gwarancja będzie obliczone wg wzoru: 

              

              Gb 

G = -------------------- x 100 x15% 

            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+D+G 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
D        -        ilość punktów badanej oferty w kryterium doświadczenie kadry 

kierowniczej 
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 
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(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 10 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. 
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
3. W dniu podpisania umowy, Wykonawca jest obowiązany przedłożyć do wglądu 
i umożliwi wykonanie Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej (kontraktowej i deliktowej) związanej z wykonywaną działalnością dla celów 
realizacji przedmiotu umowy - za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji 
umowy na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) nie mniejszą niż 
5 000 000,00 zł. 
 
22) 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 5 %  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; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

 
3. Zabezpieczenie 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. 
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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. 
23) 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. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 
budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Szczegółowe regulacje 
dot. podwykonawców są zawarte w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 10 do siwz. 

 
24) 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. 

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 
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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 24.2.5 i 24.2.6 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 PZP. 

 
Załączniki: 
nr 1  - opis przedmiotu zamówienia, na który składają się: projekt budowlany 
i projekty wykonawcze, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót- odrębny plik w wersji elektronicznej, w formacie pdf 
nr 2 - wzór formularza oferty; 
nr 2a –wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” 
nr 3 – tabela elementów rozliczeniowych; 
nr 4– oświadczenie  wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia; 
nr 5 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału; 
nr 6 - wykaz robót; 
nr 7 - wykaz osób; 
nr 8- zobowiązanie dot. udostępnienia zasobów 
nr 9 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 10- projekt umowy; 
 
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami                                                              
 
 

     zatwierdzam: 06.04.2018 r. Dyrektor 
                         Dr hab. med. Marcin Zieliński  

                                                                             (data i podpis) 
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Zał. nr 2 
                                             

FORMULARZ      OFERTY 
_______________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
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 dobudowę, 

rozbudowę, przebudowę budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę: 
 
Cena ryczałtowa netto za całość robót …………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena ryczałtowa brutto za całość robót : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia, w oparciu o Tabelę Elementów 
Rozliczeniowych i cena obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem 
robót wynikających wprost z dokumentacji projektowej ( PB+PW + STWiOR), 
jak również te nieujęte w dokumentacji, a bez których nie można wykonać 
zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania 
i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami 
i obowiązującymi przepisami. 
 
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  
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u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, wskazuję:  

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 wykonamy w terminie: do dnia 
15.11.2019 r. 
 
Oświadczam(y), że udzielamy  ………. - miesięcznej (należy podać liczbę miesięcy – 

minimalnie 36) gwarancji na wykonane roboty, w tym na zastosowane 

materiały/elementy/urządzenia objęte przedmiotem zamówienia, licząc od daty 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Na oferowaną aparaturę medyczną, stanowiącą wyposażenie stałe, wskazane 
w pkt 3.3.10 siwz, opisaną w dokumentacji projektowej, udzielam(y) 
następującej gwarancji: (minimalnie 24 miesiące) licząc od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy: 
 

- Stoły operacyjne (3 szt.): …………….. miesięcy, 

 Producent ……………………………...… model…………….……………….typ……………………….:   

- Kolumny anestezjologiczne (3 szt.): ………………. miesięcy, 

Producent ………………………..…model…………….………….typ………………….:   

- Kolumny endoskopowe+kolumna chirurgiczna (3 szt.): ……………. miesięcy, 

Producent ………………………..…model…………….………….typ…………….……….:   

- Lampy operacyjne ( 3 szt.): …………………….. miesięcy, 

Producent ………………………..…model…………….………….typ………………….:   

- Kolumna wzmożonego nadzoru dwustanowiskowa ( 4 szt.)  ……………….. 
miesięcy,  

Producent ………………………..…model……………….………….typ…………………….:   

- pionowy panel naścienny ( 1 szt.): ………………. miesięcy, 

Producent ………………………..…model……………….………….typ…………………….:   

- poziomy panel nadłóżkowy ( 4 szt. -sale wzmożonego nadzoru)  ………….... miesięcy, 

Producent ………………………..…model……………….………….typ…………………….:   

-poziomy panel nadłóżkowy ( 9 szt.- oddział łóżkowy)  …………………….miesięcy 

Producent ……………………………..…model……………….………….typ…………………….:   

Wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe ww.urządzeń, 
stanowiących wyposażenie stałe: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Deklarujemy, że funkcję: 

1) Kierownika budowy  będzie pełnił/pełniła …………………………………………………. (imię 
i nazwisko)  

2) Kierownika Robót instalacji sanitarnych, wod kan, c.o., wentylacyjnych, gazowych 
będzie pełnił/pełniła …………………………………………………………………. (imię i nazwisko)  

3) Kierownika Robót instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych będzie 
pełnił/pełniła …………………………………………………. (imię i nazwisko)  

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 60 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. 
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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− Mikroprzedsiębiorstwem*) 
− Małym przedsiębiorstwem*) 
− Średnim przedsiębiorstwem*) 

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 
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 
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..........................................                                                                                                                                      Załącznik nr 2a 

 (pieczęć wykonawcy) 
Wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” 

 
Imię i nazwisko Funkcja Doświadczenie 
 Kierownik budowy świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcję(i) kierownika budowy przy  inwestycji obejmującej 

budowę lub dobudowę lub przebudowę  bloku operacyjnego  
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
Pełnienie  funkcji kierownika budowy lub robót przy inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę lub 
przebudowę  budynku o kubaturze min. 7000m3 
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
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              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor ………………………………………….  
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor ………………………………………… 

 Kierownik robót 
instalacji 
sanitarnych, wod-
kan, c.o, gaz   
 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika robót branżowych inwestycji obejmującej 
budowę, dobudowę lub przebudowę bloku operacyjnego 
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor ………………………………………….  
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
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Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor …………………………………………. 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 

 Kierownik robót 
instalacji 
elektrycznych i 
niskoprądowych 
 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika robót branżowych inwestycji obejmującej 
budowę, dobudowę  lub przebudowę bloku operacyjnego 
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor ………………………………………….  
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor …………………………………………. 
 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor …………………………………………. 

 
 

………………………………………………………. 
       (podpis Wykonawcy) 
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Zał. nr 3  

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 
Inwestycja: Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy 

szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów  klatki piersiowej wraz z przebudową sieci 
geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa i 

rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów 
medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią 

oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni 
utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. Gładkie 1 na dz. nr ewid.  162/16, 162/7, 162/4, 

162/10 obr. 4. 
Lp. Rodzaj robót  Kwota netto Stawka 

podatku 
VAT % 

Kwota VAT  Kwota brutto 

1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające     
2 Roboty ziemne i fundamenty     
3 Wykonanie stanu surowego, ścian, 

stropu i dachu 
    

4 Roboty ogólnobudowlane 
(wykończeniowe) 

    

5 Budowa sal operacyjnych     
6 Montaż stolarki wewnętrznej     
7 Wykonanie elewacji, ocieplenia poddasza 

oraz stolarka zewnętrzna 
    

8 Wykonanie stacji rozprężalni tlenu i 
podtlenku azotu 

    

9 Wyposażenie stałe ( stoły operacyjne (3 
szt.), kolumna anestezjologiczna (3 szt.), 

kolumna endoskopowa + kolumna 
chirurgiczna (3 szt.), lampy operacyjne 
(3 szt.), kolumna wzmożonego nadzoru 

dwustanowiskowa (4 szt.), pionowy 
panel naścienny (1 szt.), poziomy panel 

nadłóżkowy (4 szt.), poziomy panel 
nadłóżkowy (9 szt.) 

    

10 Dostawa i montaż windy osobowej oraz 
dwóch wind towarowych  

    

11 Dostawa i montaż paneli 
fotowoltaicznych  

    

12 Zagospodarowanie terenu      
13 Instalacje elektryczne i niskoprądowe      
14 Instalacje wod-kan, c.o. i wentylacyjne      
15 Instalacje gazów medycznych      
16 Roboty budowlano-montażowe razem     

Stawka roboczogodziny netto: ..............zł   

Koszty pośrednie: ..........% 

Koszty materiałów, (np. Sekocenbud IV kwartał 2017r): ....................................................... 

Koszty zakupów: ..............%  

………………………. 

Podpis Wykonawcy  
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                                                  Załącznik nr 4 
 

 Zamawiający: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
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. Dobudowa, 
rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
„Odrodzenie” 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 5 

Zamawiający: 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
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. Dobudowa, 
rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” 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 6 

 
 (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 7 
 

 (pieczęć wykonawcy) 
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 
 
Lp. Imię i nazwisko  informacje nt.  

kwalifikacji 
zawodowych,upra
wnień  
(należy podać w 
szczególności: numer 
uprawnień, zakres, 
dzień wydania i przez 
kogo zostały wydane) 
na potwierdzenie 
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.9.7 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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 zał. nr 8 
 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy  
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia 
 
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….……………… 

                                     (nazwa podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy) 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

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

(określić zasoby niezbędne do realizacji zamówienia) 

 
Do dyspozycji Wykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

(nazwa Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 
Przy wykonaniu zamówienia pod nazwą:  
„Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem” 

 
Oświadczam,iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww.zasoby, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………..……………………………………………………………….……………… 

 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
……………………………………………………………..……………………………………………………………….……………… 
 
c)  zakresu i okres mojego  udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………..……………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………..……………………………………………………………….……………… 
d) zrealizuję następujące roboty budowlane lub usługi, których dotyczą udostępniane 

zasoby odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega 
Wykonawca: 

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

 
Miejscowość i data 

  
Podmiot udostępniający 

 
 
 
 

  

  Pieczęć i podpis 

Zamiast niniejszego formularza Wykonawca może przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,  
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 

wskazane zdolności dotyczą 
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  Załącznik nr 9 

  

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: Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem,  znak postępowania: A.ZP-271-1a/18 

 
   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)  

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) 

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 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                               A.ZP-271-1a/18                                        
 

                                       Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                      
 
 

44 

Zał. nr 10 do siwz 
Projekt umowy 

 
W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, 
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-271-1a/18, 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 
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
„Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy 
szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z 
przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci 
energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na 
potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji 
transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią 
oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc 
postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. 
Gładkie 1 na dz. nr ewid.  162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4" oraz przeprowadzenie 
kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego. 

2. Przedmiot inwestycji o której mowa w ust. 1 obejmuje: dobudowę, rozbudowę, 
przebudowę istniejącego budynku szpitalnego wraz z przebudową i rozbudową 
istniejącego budynku tlenowni oraz urządzeń towarzyszących takich jak: dojścia  i 
dojazdy, droga pożarowa  i miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej, zwanych 
dalej „obiektem” lub „przedmiotem umowy”. Ponadto przedmiot inwestycji obejmuje 
przebudowę sieci energetycznej i przyłącza energetycznego, kanalizacji sanitarnej i 
burzowej oraz wykonanie przyłącza gazów medycznych oraz zewnętrznej sieci 
oświetleniowej. Projektowany budynek jest obiektem podpiwniczonym 
siedmiokondygnacyjnym z nieużytkowym poddaszem, przeznaczonym głównie na cele 
operacyjne  i lecznicze,  natomiast obiekt tlenowni jest parterowy, niepodpiwniczony 
i pełni funkcję pomocniczą (stacja transformatorowa i tlenownia). Główne wejście do 
budynku pozostaje bez zmian tj. od strony północno-zachodniej.  

Zaprojektowana ilość kondygnacji: 7 
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Pow. zabudowy 
istniejąca: 650,00 m2, 
- istniejąca podlegająca rozbudowie: 350,00 m2, 
- projektowana: 1 194,80 m2 
Pow. użytkowa: 
- istniejąca: 3 183,52 m2, 
- istniejąca podlegająca przebudowie: 849,14 m2, 
- projektowana: 1 803,84 m2 
Pow. całkowita:  
- istniejąca: 5 386,45 m2, 

- projektowana: 2 078,41 m2 
Kubatura : 
- istniejąca: 20 623,70 m3, 
- projektowana: 8 117,20 m3 

 
3. Zakres robót obejmuje: 
Roboty budowlano-montażowe:  

1) Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 
W zakres robót wchodzi rozbiórka części I piętra i dachu stanowiących obecny blok 
operacyjny, rozbiórka modułu obecnego bloku operacyjnego o konstrukcji 
murowanej, stalowej  i betonowej wraz ze stropem nad pomieszczeniami 
wysokiego parteru tj. pomieszczenia tomografu komputerowego oraz RTG. 
Rozbiórka spowodowana złym stanem technicznym ścian i dachu istniejącego 
bloku operacyjnego. Dodatkowo w zakres robót wchodzi zabezpieczenie urządzeń 
tomografu komputerowego i rentgena przed uszkodzeniami na czas robót 
związanych z rozbiórką oraz wykonaniem nowego stropu (istniejący jest o słabej 
nośności). Zakres robót nie obejmuje obowiązku przechowywania tych urządzeń 
na czas robót. 

2) Roboty ziemne i fundamenty 
W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy pod dobudowywane 
pomieszczenia przyziemia oraz dodatkową klatkę schodową (ewakuacyjną). 
Fundamenty dobudowywanego skrzydła budynku głównego ze względu na 
położenie szpitala na skarpie oraz układ geologiczny podłoża mają być wykonane 
w technologii pali żelbetowych. Fundamenty dobudowywanej klatki w technologii 
fundamentów żelbetowych. Posadowienie fundamentów poniżej granicy strefy 
przemarzania, na głębokości min. 1,2m licząc od poziomu przyległego terenu. 
Wymiary zgodnie z projektem architektonicznym oraz konstrukcyjnym. 
Fundamenty w postaci ław żelbetowych dla dobudowanej klatki schodowej oraz 
szybu windy, z betonu żwirowego. Dla części budynku dobudowanej posadowienie 
pośrednie na palach żelbetowych wg wyliczeń statyczno-wytrzymałościowych 
wykonanych przez wykonawcę wg. technologii wykonawcy.   

3) Wykonanie ścian, stropu i dachu 
W ramach budowy stanu surowego należy wykonać: 
- Ściany murowane z pustaków ceramicznych. 
- Słupy, belki, wieńce oraz stropy z betonu zbrojonego stalą. 
- Więźba dachowa drewniana krokwiowo-jętkowa w nawiązaniu do istniejącego 
dachu nad budynkiem głównym 
- Pokrycie dachu blacha stalową tytanowo-cynkową łączoną na rąbek stojący w 
nawiązaniu do istniejącego dachu. 
- Wykonanie kominów wentylacyjnych pustaków wentylacyjnych betonowych z 
wyprowadzeniem ponad połać dachu. 

Ściany zewnętrzne i klatka schodowa: Piwnicy, niskiego parteru, wysokiego 
parteru, I, II oraz III piętra w części dobudowanej oraz dobudowana, konstrukcja 

żelbetowa szkieletowa z betonu zbrojone stalą, wypełnienie murowane z pustaków 
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ceramicznych gr. 29 cm, na zaprawie cem. - wap. W części podziemnej od 
zewnątrz, izolacja p. wilg. pionowa, ścianka dociskowa z bet. gr. 10cm od 
wewnątrz tynk cem.- wap., w części nadziemnej oraz w narożnikach parteru 
okładzina kamienna – kamień naturalny łamany układany skarpowo do 
wysokości cokołu. Ściany wewnętrzne: W części rozbudowywanej ściany nośne 
żelbetowe z betonu zbrojone stalą. Ściany działowe grubości 12 cm z pustaków 
ceramicznych. W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci oraz ze 
względów higienicznych wykończone płytkami ceramicznymi. Stropy: Nad 
wszystkimi kondygnacjami – żelbetowe monolityczne, płyta żelbetowa zbrojona 
wg proj. konstrukcyjnego, na stropie izolacja z folii PE, a pod ścianami pasy z 
dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Izolacja cieplna ze styropianu od 5 cm, 
w piwnicy 12 cm. Na izolacji cieplnej wylewka dociskowa gr. 5cm, zbrojona 
siatką, stanowiąca podłoże pod wykończenie podłóg. Schody: Ewakuacyjne, 
dwubiegowe, żelbetowe, o konstrukcji monolitycznej. Biegi i spocznik 
wykończone płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi. Konstrukcja dachu i 
pokrycie: Konstrukcja drewniana, krokwiowo płatwiowa, krokwie wsparte na 
murłatach i płatwiach pośrednich nachylone pod kątem 52°. Płatwie wsparte na 
słupach drewnianych. 

4) Elewacja:  
Wykończenie elewacji budynku na poziomie piwnic i parteru niskiego kamieniem 
naturalnym - łamanym piaskowcem. Pozostała część elewacji wykończona 
wyprawą tynkarską w kolorze jasno beżowym i jasno szarym.  

5)  Budowa sal operacyjnych 
 W ramach robót przewidziano montaż wewnętrznych ścian działowych, sufitów 
i stolarki dla potrzeb 3 sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 
(przygotowanie pacjenta, lekarza, itp.) w technologii modułów z paneli stali 
nierdzewnej malowanej proszkowo. Stolarka ze stali nierdzewnej z automatyką 
sterującą. 

6) Montaż stolarki wewnętrznej:  
Drzwi aluminiowe typowe i popoż. przeszklone oraz pełne. Do sal chorych 
(łóżkowych) i sanitariatów drzwi drewniane pełne i przeszklone. Do pomieszczeń 
technicznych i gospodarczych drzwi stalowe pełne.  

7)  Izolacje  
Wykonanie elewacji, ocieplenia poddasza oraz stolarka zewnętrzna: Izolacje 
poziome w piwnicach z warstwy bitumicznej i papy termozgrzewalnej z 
dodatkowym zabezpieczeniem w postaci folii PU. Pod ścianami pasy izolacji z 
warstwy papy termozgrzewalnej lepikowanej nawierzchniowo połączone szczelnie 
izolacją poziomą i pionową. Izolacja pozioma na stropie nad parterem z folii PU. 
Izolacje pionowe z powłoki bitumicznej, warstwy papy termozgrzewalnej i 
membrany izolacyjnej. Materiałem podstawowym izolacji cieplnej jest styropian i 
wełna mineralna. Styropian zastosowano tam, gdzie istnieje ograniczony dostęp 
powietrza i występują zagrożenia zawilgoceniem. 

8) Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa – drewniana szklona potrójnie zestawami 
hermetycznymi w kolorze białym.  

9) Wykonanie stacji rozprężalni tlenu i podtlenku azotu –  
Przebudowa istniejącego budynku rozprężalni tlenu na budynek rozprężalni tlenu 
oraz stacji TRAFO (transformator suchy). Podzielenie budynku na dwie części tj. 
część rozprężalni tlenu i część stacji transformatorowej. Przebudowa ścian 
murowanych  z tynkowaniem, konstrukcji dachowa wraz pokryciem na dach z blachy 
stalowej oraz montaż stolarki stalowej. Montaż osprzętu i armatury instalacji 
tlenowej oraz transformatora. 
10) Wyposażenie stałe  

Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i rozruch stałego wyposażenia medycznego  w 
celu prawidłowego funkcjonowania obiektu objętego zamówieniem tj.  
- Stoły operacyjne (3 szt.) 
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- Kolumna Anestezjologiczna (3 szt.) 
- Kolumna Endoskopowa + Kolumna Chirurgiczna (3 szt.)  
- Lampy operacyjne (3 szt.)  
- Kolumna wzmożonego nadzoru dwustanowiskowa (4 szt.) 
- Pionowy panel naścienny (1 szt.)  
- Poziomy panel nadłóżkowy (4 szt.-sale wzmożonego nadzoru)  
- Poziomy panel nadłóżkowy (9 szt.-oddział łóżkowy) 

11)  Dostawa i montaż windy osobowej i dwóch towarowych 
W ramach inwestycji zostanie dostarczona, uruchomiona winda osobowa szpitalna 
wyłącznie dla potrzeb personelu szpitala. Winda o konstrukcji stalowej z blachy 
nierdzewnej. Dostawa i montaż dwóch wind towarowych (winda czysta i brudna) 
dla potrzeb bloku operacyjnego. Całość z odbiorem technicznym i dopuszczeniem 
do użytkowania przez UDT. 

12)  Dostawa i montaż PV  
Dostawa, montaż i wpięcie do wewnętrznej szpitalnej sieci elektrycznej instalacji 
paneli fotowoltaicznych dachu budynku szpitala o mocy 6,4 kW. 

13) Roboty zewnętrzne  
Wykonanie niwelacji terenu, budowa i przebudowa dróg dojazdowych oraz 
pożarowych, chodników, dojść oraz parkingu z kostki brukowej betonowej wraz z 
podbudową z kruszyw kamienno-piaskowych. Wykonanie oświetlenia terenu tj. 
montaż okablowania i lamp zewnętrznych. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i 
burzowej.  

14)  Prace instalacji elektrycznych 
Wykonanie montażu okablowania i osprzętu (rozdzielnice, lampy, włączniki, 
gniazdka, itp) instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej (teletechnicznej i 
komputerowej). Wewnątrz budynku w pomieszczeniach piwnic wykonanie 
rozdzielnicy głównej z przyłączem zasilania średniego ze stacji TRAFO oraz 
zapasowego agregatu prądotwórczego. Wykonanie okablowania i osprzętu 
instalacji sygnalizacji pożarowej oraz kontroli dostępu w przypadku bloku 
operacyjnego, części pooperacyjnej i centralnej sterylizatorni. 

15) Prace instalacji sanitarnych 
W budynku, w szczególności w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, śluzach i 
pomieszczeniach przygotowania lekarzy w bloku operacyjnym montaż baterii 
ciepłej i zimnej wody bez kontaktu z dłonią (w salach operacyjnych, salach 
wybudzeniowych - baterie uruchamiane fotokomórką). 
Zaopatrzenie budynku w ciepłą wodę odbywać się będzie z istniejącej wewnętrznej 
instalacji poprzez istniejący wymiennik płytowy zasilany wodą z sieci PEC 
(Geotermia Podhalańska). Instalację zasilającą wraz z pionami należy wykonać z 
rur polietylenowych stabilizowanych włóknem szklanym. Wszystkie przewody 
wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować termicznie otulinami z pianki 
polietylenowej  o grubości ścianki 20 mm. Na pionach do wody ciepłej, cyrkulacji 
należy zamontować zawory odcinające. Woda zimna doprowadzona będzie do 
wszystkich przyborów i urządzeń sanitarnych z istniejącej wewnętrznej instalacji 
wodociągowej (istniejący budynek szpitala jest przyłączony do miejskiej sieci 
wodociągowej). 
Wewnątrz   budynku   na   poziomie   najniższej   kondygnacji,      instalacja   
pozioma   rozprowadzona   będzie rurociągami pod stropem na ścianach budynku. 
Piony i podejścia do urządzeń sanitarnych poprowadzone będą po ścianach w 
bruzdach. Do wewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje się instalację 
przeciwpożarową nawodnioną   włączoną   w   instalację   bytowo-gospodarczą.   
Hydranty   wnękowe   HP   25, umieszczone w szafkach ściennych wyposażone w 
wąż półsztywny o długości 30 m. Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki bytowo-
gospodarcze z przyborów i urządzeń sanitarnych do istniejącej wewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej (istniejący budynek szpitala jest przyłączony do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej). W budynku kanalizacja prowadzona będzie 
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systemem przewodów pionowych i poziomych w posadzce   oraz   w   bruzdach   
podtynkowych.   Do   ogrzewania   pomieszczeń   projektowanego   budynku 
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, dwururową, z rozdziałem 
dolnym systemu ciśnieniowego zamkniętego o parametrach pracy 70/40oC z 
obiegiem wymuszonym pompowo. Źródłem ciepła dla projektowanego budynku 
jest istniejący węzeł cieplny zasilany z PEC Geotermia Podhalańska. 

16) Gazy medyczne 
Wykonanie orurowania z rur stalowych miedzianych z wpięciem do istniejącej sieci 
wewnętrznej (instalacje tlenu, próżni, sprężonego powietrza i podtlenku azotu) wraz 
z osprzętem (skrzynkami redukcyjnymi, sygnalizatorami, zaworami i punktami 
poboru) 

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenia wskazane w ust. 3 pkt 10 niniejszego paragrafu  
spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych ( t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.), w szczególności są oznakowane 
znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki 
notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej 
jednostki notyfikowanej. 

5. Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników/użytkowników z podstawowej 
obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia stałego w ramach przedmiotowej 
inwestycji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacją projektową, na podstawie pozwolenia na budowę nr 107/14 z dnia 
04.04.2014 r. i decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę nr 351/17 z dnia 
18.09.2017r wydanych przez Starostę Tatrzańskiego w Zakopanem, oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 1,2,3 do niniejszej 
umowy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

7. Z uwagi na to, że przedmiot prac obejmuje roboty nad pomieszczeniami Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej Zamawiającego,  Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej 
współpracy z dostawcą nowego stacjonarnego aparatu RTG, tj. firmą ALTERIS S.A. 
Katowice, ul. Ceglana 35, celem odinstalowania i przeniesienia go na czas inwestycji 
w bezpieczne miejsce bez ryzyka utraty przez Zamawiającego uprawnień 
gwarancyjnych. W przypadku utraty tych uprawnień Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy stosownego wynagrodzenia. W zakresie odistalowania tomografu 
komputerowego Wykonawca jest zobowiązany jest do współpracy z podmiotem 
serwisującym tj. GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. , Warszawa, ul. Wołoska 9. 

8. 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 wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z 
późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników 
ogólnobudowlanych, instalatorów  i operatorów sprzętu budowlanego,  wykonujących 
prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 
10 pracowników ogólnobudowlanych, 3 instalatorów elektrycznych, 1 instalatora sieci 
telekomunikacyjnych/ niskoprądowych, 3 instalatorów sanitarnych  wod-kan, c.o., 1 
operatora sprzętu budowlanego ( koparki, koparko-ładowarki itp.) na warunkach 
określonych powyżej. 

9. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 8, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz 
informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.  

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
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lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 8 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. 
11. 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. 8 
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. 9  
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 
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. 

12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji 
pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego 
ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. 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. 8 
czynności. 

14. Niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa 
w ust.8, będzie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w § 12 ust. 2 pkt 
5 umowy. 

15.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

16. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów z niniejszą umową 
lub pomiędzy nimi, zawsze pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy, a w 
przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami wymienionymi w ust. 6, pierwszeństwo 
mają postanowienia dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 
17. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską pn.: „Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych 
usług medycznych w Małopolsce poprzez wykonanie prac budowlanych oraz 

wyposażenia SPSSChP im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem”  w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 2.  Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. 
Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura 
ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. 

  
§ 2 

OŚWIADCZENIA I UBEZPIECZENIE WYKONAWCY   
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, nowopowstałych kondygnacjach  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. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) związanej 
z wykonywaną działalnością dla celów realizacji przedmiotu umowy - za szkody 
osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy,  na sumę gwarancyjną (na 
jedno i wszystkie zdarzenia) nie mniejszą niż 5 000 000 zł na czas realizacji robót 
objętych umową.  

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 2 winno obejmować 
również: 

- szkody wyrządzone przez Podwykonawcę/Podwykonawców, 
- szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu czynności, prac lub usług 

świadczonych przez Wykonawcę, wynikłe z wadliwego wykonania tych czynności, prac 
lub usług; 

- szkody wyrządzone w środowisku naturalnym (dopuszczalny podlimit sumy 
gwarancyjnej) 

- czyste straty finansowe (dopuszczalny podlimit sumy gwarancyjnej), 
- szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa. 
4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa ust.2 i 3  
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez 
Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do 
okazywania aktualizacji tego ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.  
5. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu w zakresie umów 
( y), o których mowa w ust. 2 i 3, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej 
raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu 
przysługuje z tego tytułu prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy.  
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§ 3 
WYMOGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
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 i  Inspektora Nadzoru zatwierdzenie 
zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty 
wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją projektową. Podstawę 
zatwierdzenia materiałów o których mowa w ust.1 i 2 stanowi akceptacja przez 
Zamawiającego wniosku złożonego przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik 
nr 4 do umowy. 

 
§ 4 

TERMIN WYKONANIA  
1. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy protokołem przekazania placu. 
3. Ze względu na prace w czynnym obiekcie Wykonawca przed przystąpienie do robót 

budowalnych zobowiązany jest sporządzić plan organizacji placu budowy i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Prace muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z 
działalnością leczniczą Zamawiającego , mając na uwadze szeroko rozumiane dobro 
pacjentów szpitala. 

4. Termin wykonania zamówienia Strony ustalają do dnia 15.11.2019 roku. 
5. Przez termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 4, Strony rozumieją 

dzień zakończenia robót zwieńczony wpisem do dziennika budowy o zakończeniu 
robót wraz z przeprowadzeniem kompletnej procedury odbiorowej oraz uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

6. Prace następować będą zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 
przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym 
załącznik nr 5 do umowy.  

7. Zamawiający ma prawo odmowy akceptacji harmonogramu w przypadku gdy uzna, 
że zaproponowany element odbioru/rozliczenia jest niejednoznaczny lub 
niekompletny, co może utrudniać czynności odbiorowe lub wpływać na jakość prac. 

8. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzasadnienia przyjętych w 
harmonogramie terminów realizacji i w przypadku, gdy Zamawiający będzie miał 
uzasadnione wątpliwości co do braku możliwości ich technicznej realizacji w 
przyjętych terminach może odmówić akceptacji harmonogramu przedstawionego 
przez Wykonawcę. 

§ 5 
SPOSÓB WYKONANIA /PODWYKONAWCY 

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). 
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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. 

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; 
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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 
§ 7 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 

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 
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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 
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 wymaga od Wykonawcy wskazania 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 
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zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.  

 
                                                                        § 6 

OBOWIĄZKI STRON 
Do obowiązków stron należy:  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie dziennika budowy, 
b) przekazanie 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej; 
c) przekazanie terenu budowy, 
d) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
f) zapewnienie w razie konieczności nadzoru autorskiego, 
g) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 
h) przejęcie zrealizowanego i odebranego obiektu do eksploatacji, 
i) 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 
pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych, czystych i 
nadających się do użytkowania, 

i) wykonywanie prac metodami pozwalającymi zminimalizować wytwarzanie kurzu 
podczas prac budowlanych, w tym stosowanie nieprzepuszczalnych barier dla 
kurzu w miejscach przejść  między częścią będącą w użytkowaniu a placem 
budowy, oraz  w razie potrzeby odkurzanie obszaru budowy odkurzaczem z filtrem 
HEPA, 

j) usuwanie gruzu w zamkniętych pojemnikach lub przykrycie go nieprzepuszczalną 
lub wilgotną warstwą  po zakończeniu dnia roboczego, utworzenie zsypu 
zewnętrznego, 

k) zapewnienie aktywnych środków minimalizujących powstanie pyłu i migracji do 
atmosfery, w tym w razie potrzeby regularne nawilżanie gleby przy wykonywaniu 
robót nzaiemnych, 

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

n) 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, 

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

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

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

r) doprowadzenie na teren budowy na swój koszt niezbędnych mediów (woda, 
energia elektryczna, itp.) oraz pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych i poboru 
mediów przez cały okres wykonywania robót (na podstawie podliczników 
zamontowanych na swój koszt); 

s) utrzymywanie w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na ulice 
publiczne, a w przypadku zabrudzenia ulic przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców, zostanie on obciążony kosztami ich sprzątania; 

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

u) uczestniczenie w przeglądach i odbiorach: technicznych i końcowym przedmiotu 
umowy przez służby zewnętrzne, tj. przez Nadzór Budowlany, Straż Pożarną, 
Sanepid. 

3. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 

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

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

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

7. 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. 

8. Postanowienia ust. 3-7 niniejszego paragrafu stosuje się również do istniejących 
instalacji nieujawnionych w dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. 

                                                                      
§ 7 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 

strony ustalają zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i Tabelą Elementów 
Rozliczeniowych na kwotę brutto ....................... zł (słownie złotych: 
.....................) zawierającą obowiązujący w dniu wymagalności ................... 
podatek VAT w wysokości ....................... zł. Cena netto: ............................... zł 
(słownie złotych: ..............................................................), stanowiącymi 
załącznik nr 2 i 3 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót -jak również w nich nie 
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ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy z uwzględnieniem 
wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak 
również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie 
mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi 
w § 14 ust. 3 umowy. 

3. Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, po wykonaniu 
i odebraniu przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) danej części robót.  

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może 
wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie, przed terminem 
poprzedzającym wypłacenie należnego wynagrodzenia, dowodów zapłaty przez 
Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zgodnie 
z  § 5 ust. 23 i następne niniejszej umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez 
Wykonawcę wszystkich dowodów, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy nastąpią przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7. Strony postanawiają, że Tabela Elementów Rozliczeniowych będzie stanowić 
podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania 
części przedmiotu zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, wynagrodzenia za 
ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót lub wyliczenia wartości robót 
zaniechanych. 

8. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684). 

 
§ 8 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 
1. Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inspektora nadzoru inwestorskiego 
(poszczególnych inspektorów branżowych), zwanego w treści umowy Inspektorem 
Nadzoru, i powiadomienia o tym Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni od daty 
powołania. 
2. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości przeprowadzanych prac oraz efektywności 
realizacji zamówienia, Zamawiający powoła zespół do nadzoru nad realizacją 
przedmiotowego zamówienia, określonego w § 1 umowy, zwany dalej zespołem, którego 
skład zostanie przedstawiony Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.   
3. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową/robotami personel 

kierowniczy wskazany w ofercie Wykonawcy. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do 
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 
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same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie 
Wykonawcy, zapewniający równoważny poziom jakości, z zastrzeżeniem iż w 
przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót osoba ta musi wykazać się 
doświadczeniem umożliwiającym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów 
odnośnie kryterium oceny oferty „doświadczenie kadry kierowniczej”, co osoba 
wykazana w ofercie przetargowej. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, 
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. 

5. Zamawiający wymaga w trakcie trwania robót objętych zamówieniem stałej obecności 
osób, o których mowa w ust. 3, odpowiednio do wykonywanych robót budowlanych 
lub montażowych. Ewidencjonowanie obecności  personelu kierowniczego na placu 
budowy będzie prowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez wpis opatrzony 
podpisem danej osoby z personelu kierowniczego  w dzienniku obecności, 
znajdującym się w budynku głównym szpitala na portierni. Zamawiający jest 
uprawniony do zmiany lokalizacji dziennika obecności - o tym fakcie winien 
zawiadomić Wykonawcę, dając mu termin 7 dni na zmianę lokalizacji dziennika. 
Zmiana miejsca przechowania dziennika nie jest zmianą umowy. Brak dziennika 
obecności obciąża Wykonawcę. 

6. Strony umowy postanawiają, iż nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu będą odbywać się  
narady robocze tj.  Rady Budowy ( operatywki ). Na narady robocze ustala się dzień 
tygodnia: ……….. godz. ……………………………. 
7. Radę Budowy tworzą w szczególności:  
1) Przedstawiciel Wykonawcy,  
2) Kierownik budowy i Kierownicy robót wg wykonywanych branż, 
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego ( Inspektorzy wg wykonywanych branż), 
4) Kierujący zespołem do nadzoru nad realizacją zamówienia, 
5) oraz inne osoby zapraszane przez Strony umowy, w tym Menadżer projektu 
o dofinansowanie w ramach programu, wskazanego w § 1 ust. 17 umowy. 
8. Celem narad roboczych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 
9. Na pierwszej Radzie Budowy każdego miesiąca Wykonawca winien przedstawić, 
Inspektorowi Nadzoru raport o postępie prac za m-c poprzedni tj. o :  
- zakresie wykonanych prac w jednostkach obmiarowych,  
- ilości, rozkładzie oraz branżach zatrudnionych pracowników,  
- ilości godzin pracującego sprzętu, zgodności prac z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,  
dla danych za ubiegły miesiąc.  
10. Rady Budowy odbywają się w siedzibie Zamawiającego, a z narad spisuje się  notatkę 
uwzględniającą wnioski i ustalenia, podlegające zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 
Kierującego zespołem  oraz Przedstawiciela Wykonawcy.  
11. Wnioski i ustalenia podjęte na Radach Budowy są wiążące dla stron umowy. 
12. 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 

ODBIÓR ROBÓT 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                               A.ZP-271-1a/18                                        
 

                                       Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                      
 
 

59 

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. 

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 m.in. instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenia przeciwpożarowego obiektu wraz z  oznaczonymi 
drogami ewakuacji, operat geodezyjny z mapą powykonawczą; kompletną instrukcję 
prawidłowego użytkowania obiektu z wyszczególnieniem wytycznych dotyczące urządzeń i 
instalacji zamontowanych w budynku; 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. 
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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) a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

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

b) a 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. 

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 § 11 ust. 3 
niniejszej umowy. 

 
§ 10 

WARUNKI GWARANCJI RĘKOJMI 
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: 
a) Roboty budowlane w tym na zastosowane materiały/elementy/urządzenia objęte 
przedmiotem zamówienia:  .................. miesięcy;  
b) Wyposażenie stałe- aparatura medyczna :  
- Stoły operacyjne ……….. miesięcy, 
- Kolumny anestezjologiczne ………………. miesięcy, 
- Kolumny endoskopowe+kolumna chirurgiczna ……………. miesięcy, 
- Lampy operacyjne …………………….. miesięcy, 
- Kolumna wzmożonego nadzoru dwustanowiskowa …………….. miesięcy,  
- pionowy panel naścienny ………………. miesięcy, 
- poziomy panel nadłóżkowy (sale wzmożonego nadzoru)………………………. miesięcy, 
-poziomy panel nadłóżkowy (oddział łóżkowy) ……………………. 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. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis 
gwarancyjny urządzeń, o których mowa w  ust. 2 lit. b oraz zamontowanych 
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elementów, urządzeń i wyposażenia, w tym urządzeń wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych ( centrale wentylacyjne, nawilżacze powietrza i agregat wody 
lodowej), a także autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty i kart 
gwarancyjnych, w tym w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie 
przeglądy techniczne i konserwacje (obejmujące konieczną wymianę części 
eksploatacyjnych, takich jak filtry  i inne części, które mają wpływ na ich niezawodne 
funkcjonowanie), celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzeń 
określonych w ust. 2 lit. b i pozostałych elementów, urządzeń i wyposażenia, w tym 
urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych,  objętych przedmiotem umowy. 
Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami lub wymaganiami 
producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych 
dokumentach, bądź  okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, z 
zastrzeżeniem, iż w zakresie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie rzadziej 
niż 2 razy w roku. Wykonanie prac serwisowych Wykonawca będzie potwierdzał 
dokonując wpisów we właściwej dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń, zgodnie 
z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem prawnym, z zastrzeżeniem, iż 
odnośnie urządzeń, o których mowa w ust. 2 lit. b każda czynność będzie odnotowana 
w paszporcie technicznym danego urządzenia.  

4. Do dostarczonego wyposażenia, o którym mowa w ust. 2 lit. b Wykonawca dołączy 
wymagane świadectwo dopuszczenie do obrotu, atest, certyfikat, instrukcję obsługi, 
paszporty techniczne  urządzeń, wykaz materiałów zużywalnych niezbędnych dla 
bieżącej eksploatacji, przedmiotu umowy określonych przez producenta, wykaz 
dostawców części zamiennych, części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych 
określonych przez producenta przedmiotu umowy, wykaz podmiotów upoważnionych 
przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej 
konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, 
okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń 
lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania  przedmiotu umowy 
nie mogą być wykonane przez Zamawiającego itp. Wszystkie dokumenty muszą być 
przetłumaczone na  język polski 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. 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. Zgłoszenie o którym mowa w zdaniu pierwszm nastąpi według 
wyboru Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 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. 

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

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

11. 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 
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możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez 
Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia 
wady.  

12. 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.  

 
§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 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 
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 § 14 ust. 10 pkt 2 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. 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Strony uzgodniły, że w wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków 
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umowy będą naliczane kary umowne w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 
2 – 7.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
 1)  za opóźnienia w dostarczeniu wykazu wymienionego w § 1 ust. 8 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; 
 5) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 1 ust. 8 niniejszej 
umowy, niezatrudnionej na umowę w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek; 
 6) za przebywanie na placu budowy osoby nie spełniającej wymogów określonych 
w § 2 ust. 1 lit. a, c, d, e, g w wysokości 1000 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. 17 pkt 1 niniejszej umowy; 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą nieobecność osób personelu 
kierowniczego, o którym mowa w § 8 ust. 5 umowy w wysokości 300 zł za każdy opuszczony 
lub nieudokumentowany dzień. 
5. Kara umowna w powyższej wysokości będzie naliczana również za każdy dzień 
niezdeponowania dziennika w miejscu wykonywania umowy  
6. 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 § 13 ust. 1 lit. c i d oraz ust. 5 
niniejszej umowy. 
7. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (§ 6 ust. 
2 lit. m) zostanie nałożona kara umowna w wysokości 2000 zł za każdy taki przypadek. 
8. 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 § 7 ust.1 
niniejszej umowy. 
9. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
10. 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. 

 
§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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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; 
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 projektową, wiedzą techniczną lub przepisami bezpieczeństwa pracy, 
aktulanym harmonogramem, niestosowaniem się do poleceń Inspektora Nadzoru, 
tempem robót nie dającym gwarancji wykonania w terminie określonym w § 4 ust. 4 
umowy. 

§ 14 
ZMIANY UMOWY  

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

2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek rezygnacji z wykonania 
części przedmiotu umowy oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

3. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają 
zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
określone w postanowieniach ust. 4 -7. 

4. W razie zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 3 pkt 1 umowy, 
wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony 
podatek VAT w zmienionej wysokości. Kwota ta może zostać zmieniona wyłącznie na 

podstawie aneksu do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. 
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5. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3, może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do 
oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 
a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę, 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy 
oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 
umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - 
takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń. 

6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 
wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 
7. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec 
niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego 
wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 
8. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 4-7 zostanie wykazane, że zmiany, 
o których mowa w ust.3, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią 
treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy 
wywołanych przyczynami określonymi w ust. 3. 
9. Dopuszcza się również 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.  
10. 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 terminu realizacji zamówienia, określonego w § 4 ust. 4, o czas opóźnienia, 
jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy w przypadku: 
a) zaistnienia działania siły wyższej;  
b) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego; 
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych 

(co najmniej 5 dniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia 
temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i 
mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia robót niezbędnych 
do zrealizowania obiektu; 

d) konieczności wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, odstępujących w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę i wymagających 
dopełnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

e) 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. 
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3) zmian w zakresie osób kluczowych dla realizacji zamówienia m.in. kierownika 
budowy, kierowników robót zgodnie z  § 8 ust. 3 i 4 umowy oraz podwykonawców 
zgodnie z § 5 ust.5 umowy; 

4) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 
b) wystąpieniem 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; 

c) koniecznością realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem zamówienia; 

d) odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach warunków geologicznych 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

e) koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

5) Zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane 
wynikających z: 

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas 
wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 lub 
dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 
57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 
b) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas 
wykonywania robót i odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę przy dopełnieniu procedur art. 
36a ust. 1. 
c) wad dokumentacji projektowej, jeżeli takie ujawnią się podczas realizacji 
zadania, pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez projektanta. 

11. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się jednej ze 
stron o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia 
faktycznego oraz wyrażenie zgody przez drugą ze stron, z zastrzeżeniem z ust. 12. 
12. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia jednej z okoliczności 
wskazanych w ust. 10 pkt 2 w niniejszego paragrafu, wpływających na zmianę terminu, 
a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy. 

§ 15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy  Prawo budowlane  oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
4. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - w 
wersji elektronicznej w formacie pdf 

2) Formularz oferty wg zał. nr 2 do siwz;  
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3) Tabela Elementów Rozliczeniowych wg zał. nr 3 do siwz; 
4) Wzór wniosku materiałowego 
 
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji; 
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wg zał. nr 7 do siwz; 
 
 
 

...........................................                          ....................................... 
Zamawiający      Wykonawca 
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Zał. nr 4 do umowy 
 

Zamawiający:  
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  im. Klary Jelskiej 
ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane 

Nazwa zamówienia publicznego: 

Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy 
szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów  klatki piersiowej wraz z 
przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci 
energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na 
potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji 
transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią 
oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc 
postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. 
Gładkie 1 na dz. nr ewid.  162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4 

Umowa numer/data zawarcia:   

Koordynator Zamawiaj ącego:   

Projektant:   

Wykonawca:   

WYSTĄPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW  
[WNIOSEK MATERIAŁOWY] 

Nr 

Nr: Data: 

Materiał do zamontowania/wbudowania jest zgodny z umową, gotowy, kompletny i zdatny, zarówno 
do zatwierdzenia jak i użycia.  

Branża: Producent(Dostawca)/Adres: 

Nazwa materiału: 

Dotyczy zakresu zobowiązań umownych : 

Miejsce wbydowania:  

 

Załączniki  

□ 
Deklaracja 
Zgodności   □ 

Aprobaty 
Techniczne   □ Atesty Certyfikaty   

□ 
Karty Techniczne 
(inne)   □ Karty Higieniczne   □ 

Wyniki Badań 
labor.   
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□ 
Obliczenia 
wytrzymałościowe   □ Rysunki   □ Inne   

Dołączona próbka TAK □ NIE □ Nr próbki:   

  

Sporządził:   Data: Podpis: 

W imieniu 
Wykonawcy: 

Przedst.Wykonawcy: Podpis: Data: 

Kierownik Budowy/lub inna 
osoba odpowiedzialna w 
zależności od branży 

Podpis: 
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PROJEKTANT 

Projektant lub 
projektant 

odpowiedniej 
branży 

Akceptacja materiału do 
zamontowania/wbudowania 

Komentarz/Data/Podpis: 

TAK □ NIE □ 

ZAMAWIAJ ĄCY 

Przedstawiciel 
zamawiającego lub 
jeżeli ustanowiono - 

Inspektor nadzoru lub 
Branżowy Inspektor 

nadzoru 
Inwestorskiego 

Akceptacja materiału do 
zamontowania/wbudowania 

Komentarz/Data/Podpis: 

TAK □ NIE □ 

Przedstawiciel Zamawiającego:  
ZATWIERDZAM 

NIE 
ZATWIERDZAM 

□ □ 
Komentarz/Data/Podpis: 

Potwierdzenie odbioru Wniosku: Potwierdzenie odbioru decyzji ws. 
wniosku materiałowego 

    
  Przedstawiciel Wykonwacy 

 
 



 

 

a istotnych warunków zamówienia                                                               A.ZP-271-1a/18 

Zał. nr 5  do umowy 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY  
Inwestycja: Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i 
edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci 
energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów 
medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa 
dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. Gładkie 

62/7, 162/4, 162/10 obr. 4. 
 

Kwota brutto  I kwartał II kwartał  III kwartał  IV kwartał  V k wartał  VI kwartał  
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10 Dostawa i montaż windy 
osobowej oraz dwóch 

wind towarowych  

       

11 Dostawa i montaż paneli 
fotowoltaicznych  

       

12 Zagospodarowanie terenu         
13 Instalacje elektryczne i 

niskoprądowe  
 

       

14 Instalacje wod-kan, c.o. i 
wentylacyjne  

       

15 Instalacje gazów medycznych         
16 Roboty budowlano-

montażowe razem 
       

 
 


