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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@odrodzenie.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 zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi  pn:  "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 
Inwestycja zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz 
na podstawie Pozwolenia na budowę nr 101/14 z dnia 04.04.2014 i decyzją zmieniającą 
pozwolenie na budowę nr 351/17 z dnia 18.09.2017r wydanych przez Starostę 
Tatrzańskiego w Zakopanem.        
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski w następujących 
branżach: konstrukcyjno-budowlanej, wod-kan, c.o. wentylacyjnej i gazowej, 
elektrycznej i elektroenergetycznej. 
    
2. Szczegółowy opis robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim znajduje się 
w dokumentacji projektowej dostępnej, w ramach przetargu nieograniczonego na ww. 
roboty budowlane - znak postępowania: A.ZP-271-1a/18, na stronie internetowej 
Zamawiającego pod linkiem :  
 
http://www.szpitalodrodzenie.pl/2018/04/06/dobudowa-rozbudowa-przebudowa-
budynku-szpitala-specjalistycznego-chorob-pluc-w-zakopanem/ 
 
jak również w siedzibie Zamawiającego (w wersji papierowej) 
 
Wartość szacowana przewidzianych do realizacji robót budowlanych  kształtuje się na 
poziomie  18 382 782,44 zł netto. 
 
3. Zakres usługi obejmuje: 
3.1.  Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski: pełnienie nadzoru 
inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki 
związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania 
inwestycyjnego, a w szczególności:  
- w zakresie dokumentacji projektowej: przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej 
w dniu podpisania umowy. Zbadanie projektu pod względem zupełności oraz wad, błędów 
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i prawidłowości rozwiązań. Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. 
wprowadzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji w trakcie trwania realizacji inwestycji.              
- w zakresie realizacji projektu: zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia 
zadania inwestycyjnego:  
1) przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową niezwłocznie po 
podpisaniu umowy i sprawdzeniu /ew. korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w 
zakresie nadzoru;  
2) przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy; 
 3) kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi 
geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne;  
4) pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie 
problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg 
dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub 
zamiennych;  
5) pobyt na budowie min 2 razy w tygodniu każdorazowo potwierdzony podpisem w 
księdze obecności, która znajdować się będzie na terenie szpitala (portiernia wejścia do 
budynku głównego) oraz  stosowania na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej 
z napisem „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”;  
6) zatwierdzanie i wnoszenie uwag do harmonogramu robót przedstawionego przez 
Wykonawcę; 
7) stawienie się w miejscu wskaanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub w 
siedzibie Zamawiającego) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej 
potrzeby, z zastrzeżeniem,  że czas reakcji nie może być dłuższy niż 6 godzin od odbioru 
przez Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego;  
Przez nagłą potrzebę należy rozumieć: 
- zdarzenie wynikające z utrudnień, zmian warunków na terenie budowy; 
- konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w technologii, robót zamiennych 
oraz rozliczenia inwestycji realizowanej przez Wykonawce robót. 
8) kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami 
technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, 
prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie; 
 9) kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy;  
 10) kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola 
jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;   
11) nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o 
finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, 
obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także 
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i 
standardów realizacji inwestycji;  
12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów;   
13) wykonanie badań tożsamości gazów medycznych zakończone protokołem oraz zakup 
i pobranie próbek z urządzeń gazów medycznych (kolumn i paneli) celem wykonania 
badań laboratoryjnych pod względem zanieczyszczeń instalacji.   
14) kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 
15) sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) 
ulegających zakryciu;  
16) stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, 
prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności 
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zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji 
powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu; 
17) sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktur częściowych i 
końcowej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z 
zawartą umową z wykonawcą;  
18) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez 
podmiot pełniący nadzór inwestorski;  
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę 
robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, 
rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, 
oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;   
20) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie 
umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 
oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę; 
21) wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu 
zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych 
uzgodnień i wyjaśnień;   
22) w przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian 
sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania 
lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór 
inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, 
zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe 
zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego;   
23) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych 
zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i 
uzyskanie wymaganych uzgodnień;  
24) opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:   
a) na roboty nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące 
wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.   
b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej 
przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego  
25) informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o 
problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach 
korygujących;  
 26) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z 
dokumentacją projektową;  
27) ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów;   
28) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich 
formalnych narad)) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w 
których udział brać będą wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie 
wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych 
robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w 
określonym przez siebie terminie;  
29) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów;  
30) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;  
31) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie 
budowy;  
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32) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do 
odbioru końcowego;  
 33) przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 
34) przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i 
usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji 
powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;  
35) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem 
zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem;  
36) wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz 
niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego;  
37) wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub 
nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie 
wysokości należnych kar i odszkodowań;  
38) przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 
odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie 
przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w 
zawartej z wykonawcą umowie;   
39) bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty 
umowne inwestycji nie zostały przekroczone;  
40) kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami  
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące 
procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować 
i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.   
  
- w zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi:  
Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji 
i rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, egzekwowanie ich usunięcia i 
sporządzanie stosownych protokołów.  
-w zakresie obsługi informacyjnej:  
Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania.  
 Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg 
wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. 
Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. zm.) oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie.   
3.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze 
czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we 
wszystkich koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane 
w ramach inwestycji.  
 

4. Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem Zamawiający nie wymaga 
zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy 
o pracę.   
 

5. 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):  
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
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71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
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.  
 

1. Termin świadczenia usług przez cały czas realizacji nadzorowanej inwestycji tj.  
do dnia 15.11.2019 r.; 

2.  Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania 
protokołu odbioru końcowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 
wydanego przez PINB.  

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca 
będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w 
ramach umowy na roboty budowlane.  

4. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 
inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót 
i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje 
obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również 
w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach ustalonego 
wynagrodzenia. Termin gwarancji zostanie określony przez Wykonawcę robót 
budowlanych od daty odbioru końcowego inwestycji, lecz nie dłużej niż 72 
miesiące. 

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

 
1.2.3 Zdolności technicznej i zawodowej: 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
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a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, świadczył usługi polegające 
na  pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad min. 1 robotą budowlaną polegającą na 
budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 7000m3;  
 
b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj. : 
 
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadająca 
doświadczenie  w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budowy, która 
będzie pełnić jednocześnie funkcję Koordynatora czynności wykonywanych przez 
inspektorów pozostałych specjalności, 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności sieci i instalacji wod-kan, c.o, wentylacyjnych, 
gazowych  bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie  w pełnieniu 
samodzielnych funkcji do kierowania budowy, 

 
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie 
w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania i nadzorowaniu robót budowlanych   

 
Zamawiajacy dopuszcza połączenie funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą 
te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.  
 
Inspektorzy nadzoru powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z 
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. 
zm.) 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 
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.  
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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. 
 
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 
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warunku określonego w pkt 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 2 i 3 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 2 i 3 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. 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 6 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 7 do siwz. 

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

3.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

a)  wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie (należy wypełnić załącznik nr 4 do 
niniejszej specyfikacji), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
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b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 5 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 braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postepowaniu: 

a) 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; 

b) 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;  

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; 
4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 a) składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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 
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 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                                    A.ZP-271-7/18                                     
 

                      Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  "Odrodzenie"                                                       13 

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.  

12. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
12.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 
12.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji 
(wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z 
treścią  formularza załączonego do specyfikacji);  
12.3. formularz do oceny w kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru-” 
sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1a do siwz;  
Uwagi:  
a. do oceny w kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru” 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 Inspektora nadzoru” 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.  
 
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 rozumieniu 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 droga 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: 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                                    A.ZP-271-7/18                                     
 

                      Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  "Odrodzenie"                                                       14 

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-271-7/18 
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. 
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. 
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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 r.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 (Dz. U. z 2018 r.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 08.05.2018 r. do godz. 9.30 
 

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

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

 
 
                                      OFERTA  
 

Przetarg nieograniczony- Nadzór inwestorski  nad dobudową, rozbudową, 
przebudową budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem. Nie otwierać przed  08.05.2018 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. 
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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 08.05.2018 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; 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:  

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

dokonanych poprawek,  
4.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 4.1.3 

jego oferta zostanie odrzucona. 
 
18) Opis sposobu obliczenia ceny  oferty. 
1. Wykonawca ma podać cenę netto oraz brutto oferty w formularzu ofertowym 

sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 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 usługi 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, obowiązki związane z 
pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót objętych  dokumentacją 
projektową (projekt budowlany "PB", projekty wykonawcze "PW" i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót "STWiOR") - link, pod którym znajduje się 
dokumentacja projektowa został  wskazany w pkt 3.2 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. Za ustalenie 
ilości usług i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
 

4. 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 usługi -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 Inspektora nadzoru - waga 20 % 
 
Punkty w kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru” zostaną przyznane w skali 
punktowej max do 27 punktów, na podstawie załączonego wykazu wg zał. nr 1a do siwz 
w następujący sposób:  
a) Inspektor nadzoru- Koordynator 

za każdą usługę pełnienia przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub robót przy inwestycji 
obejmującej budowę lub dobudowę lub przebudowę  bloku operacyjnego oferta 
otrzyma 5 pkt maksymalnie 15 pkt.  
 

b) Inspektor nadzoru branży  wod-kan, c.o, wentylacyjnej i gazowej  
za każdą usługę pełnienia przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej przy 
inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę lub przebudowę  bloku operacyjnego oferta 
otrzyma 2 pkt maksymalnie 6 pkt 
 
c) Inspektor nadzoru  branży elektrycznej i elektroenergetycznej 

za każdą usługę pełnienia przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub robót w branży elektrycznej 
przy  inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę lub przebudowę  bloku operacyjnego 
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 1 a do siwz spowoduje brak 

przyznania ww. punktów. 

Kryterium "doświadczenie" będzie obliczone wg wzoru: 

              Db 

D = -------------------- x 100 x 20 % 

             Dm 
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gdzie: 

D- wartość punktowa kryterium „doświadczenie”  

Db – suma punktów pozycji badanych ofert; 

Dm– maksymalna ilość punktów  (max.27 pkt). 

 

2.3. Obecność inspektora nadzoru -koordynatora na placu budowy - waga 15% 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej max do 15 punktów w 
następujący sposób:  
Za każdy dodatkowy dzień obecności  na placu budowy  ponad min. 2 razy w tygodniu 
oferta otrzyma 5 pkt. za każdy dzień - maksymalnie 15 pkt.  
 

Kryterium "obecność" będzie obliczone wg wzoru: 

 

              Ob 

O = -------------------- x 100 x 15 % 

             Om 

gdzie: 

O- wartość punktowa kryterium „obecność”  

Ob – suma punktów pozycji badanych ofert; 

Om– maksymalna ilość punktów  (max.15 pkt). 

 

2.4. Czas reakcji na wezwanie przez Zamawiającego - waga 5% 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej max do 20 punktów. 
Za każdorazowe skrócenie casu reakcji o godzinę od maksymalnego czasu reakcji oferta 
otrzyma o 5 punktów więcej. 
Czas reakcji  
6 godzin- 0 pkt  
5 godzin – 5 pkt  
4 godziny – 10 pkt 
3 godziny- 15 pkt 
2 godziny- 20 pkt 
 
Kryterium czas reakcji będzie obliczone wg wzoru: 

              Rb 

R = -------------------- x 100 x 5 % 

             Rm 

gdzie: 

R- wartość punktowa kryterium „czas reakcji”  

Rb – suma punktów pozycji badanych ofert; 

Rm– maksymalna ilość punktów  (max.20 pkt). 

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

 
X= C+D+O+R 
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gdzie: 

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

nadzoru; 
O - ilość punktów badanej oferty w kryterium obecność; 
R        -         ilość punktów badanej ofety w kryterium czas reakcji 

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

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

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

 
20) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we wzorze umowy załącznik  nr 8 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
21) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po          
wyborze oferty w celu zawarcia   umowy w sprawie zamówienia  publicznego 
1. Zawarcie umowy  z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
nastąpi  w terminie podanym w zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
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 związanej z wykonywaną działalnością dla celów realizacji przedmiotu umowy na 
sumę nie mniejsza niż 100 000,00 zł. 
 
22) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpeczenia należytego wykonania umowy. 
 
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 usługi. 
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 usługi. Regulacje dot. podwykonawców są zawarte 
w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 8 do siwz. 
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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 
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 - wzór formularza oferty; 
nr 1a –wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru” 
nr 2– oświadczenie  wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia; 
nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału; 
nr 4 - wykaz usług; 
nr 5 - wykaz osób; 
nr 6- zobowiązanie dot. udostępnienia zasobów 
nr 7 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 8- projekt umowy; 
    
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami                                                              

    zatwierdzam: 27.04.2018 r. Dyrektor 
                          dr hab.med. Marcin Zieliński 

                                                                             (data i podpis) 
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Zał. nr 1 
                                             

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 nadzór 

inwestorski nad dobudową, rozbudową, przebudową budynku Szpitala  
Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę: 
 
Cena ryczałtowa netto za całość usługi …………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena ryczałtowa brutto za całość usługi : ………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do 
powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.  
(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie 
jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby 
uiszczać Zamawiający) 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, wskazuję:  

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) 

 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-7/18 
 

                      Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  "Odrodzenie"                                                       22 

Oświadczam(y), że usługę będę (my) świadczyć przez cały okres realizacji 
inwestycji  tj. w przewidywanym terminie do dnia 15.11.2019 r. oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 
 
Oświadczam(y), że maksymalny czas reakcji (tj. stawienie się w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego) w przypadku wystąpienia zdarzenia 
o charakterze nagłej potrzeby nie przekroczy …… godzin (maks. 6 godzin)  od 
odbioru informacji przekazanej przez Zamawiającego.  

Deklarujemy, że funkcję: 

Inspektora nadzoru  w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnił/pełniła 
…………………………………………………. (imię i nazwisko), który jednocześnie będzie 
Koordynatorem czynności wykonywanych przez inspektorów pozostałych specjalności.  

Oświadczam(y), że inspektor nadzoru-koordynator  będzie obecny na placu budowy  
……..…. dni w tygodniu (min. 2 dni w tygodniu)  

Inspektora nadzoru w branży  wod-kan, c.o. wentylacyjnej i gazowej będzie 
pełnił/pełniła …………………………………………………. (imię i nazwisko)  

Oświadczam(y), że inspektor nadzoru będzie obecny na placu budowy min. 2 dni 
w tygodniu. 

Inspektora nadzoru   w branży elektrycznej i elektroenergetycznej będzie 
pełnił/pełniła …………………………………………………. (imię i nazwisko)  

Oświadczam(y), że inspektor nadzoru będzie obecny na placu budowy min. 2 dni 
w tygodniu. 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o 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. 
 
 
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*:  

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

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

− Mikroprzedsiębiorstwem*) 
− Małym przedsiębiorstwem*) 
− Średnim przedsiębiorstwem*) 

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

cyfrą) 

Od do 

 
 

   

  
 

   

 
 

   

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

 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

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

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

*niepotrzebne skreślić 
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..........................................                                                                                                                                      Załącznik nr 1a 

 (pieczęć wykonawcy) 
Wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru” 

 
Imię i nazwisko Funkcja Doświadczenie 
 Inspektor nadzoru  

branży kontrukcyjno-

budowlanej- 

Koordynator 

 

 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika 
budowy lub robót przy  inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę lub przebudowę  bloku 

operacyjnego  
 
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
 
………………………………………………………………………………………………………..  
              (zakres robót) 
 
…………………………………………………………………………………. 
                   ( pełniona funkcja) 
 
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) 
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…………………………………………………………………………………. 
                   ( pełniona funkcja) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 

 Inspektor nadzoru  

branży wod-kan, c.o, 
wentylacyjnej i 
gazowej 
 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika 
budowy lub robót w branży sanitarnej przy  inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę lub 
przebudowę  bloku operacyjnego  
 
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
…………………………………………………………………………………. 
                   ( pełniona funkcja) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
…………………………………………………………………………………. 
                   ( pełniona funkcja) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
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3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
…………………………………………………………………………………. 
                   ( pełniona funkcja) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 

 Inspektor nadzoru  

branży branży 
elektrycznej i 
elektroenergetycznej  
 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika 
budowy lub robót w branży elektrycznej przy  inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę lub 
przebudowę  bloku operacyjnego  
 
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
…………………………………………………………………………………. 
                   ( pełniona funkcja) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
…………………………………………………………………………………. 
                   ( pełniona funkcja) 
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Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
…………………………………………………………………………………. 
                   ( pełniona funkcja) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 

 
 
………………………………………………………. 
       (podpis Wykonawcy) 
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                                                  Załącznik nr 2 
 

 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. Nadzór 
inwestorski nad dobudową, rozbudową, przebudową 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) 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-7/18 
 

                      Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  "Odrodzenie"                                                       30 

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 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 3 

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. Nadzór 
inwestorski nad dobudową, rozbudową, przebudową 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) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
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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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....................................                                                      zał. nr 4 
 (pieczęć wykonawcy) 
 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat  usług przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie 

 
 

  Lp. 

Nazwa i adres 
podmiotu  

na rzecz, którego  
usługi zostały 

wykonane 

Wartość 
zamówienia 

brutto 
[PLN] 

Przedmiot 
zamówienia  

 

Okres realizacji 
zamówienia (daty 

wykonania) 
 

  
 
 
 
 

   
 
 
 

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

    
 
 
 
 

 

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie: 
 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 
................................................................... 
         (Miejscowość, data) 

            …………………………………… 
          (Podpis i pieczęć imienna 

 upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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..........................................                                                                                                                                         Załącznik nr 5 
 

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

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 
 
Lp. Imię i nazwisko  informacje nt.  

kwalifikacji 
zawodowych, 
uprawnień  
(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 6 
 

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:  
Nadzór inwestorski nad dobudową, rozbudową, przebudową 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 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 7 

  

pieczęć Wykonawcy    

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 

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

z otwarcia ofert 

 

 

dotyczy postępowania: nadzór inwestorski nad dobudową, rozbudową, przebudową 
budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem,  znak postępowania: 

A.ZP-271-7/18 

 
   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 
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Zał. nr 8 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-271-7/18, 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 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi pn:  "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", zwaną dalej "inwestycją" oraz przeprowadzenie 
kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego. Inwestycja zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej 
wykonawczej oraz na podstawie Pozwolenia na budowę nr 101/14 z dnia 04.04.2014 i 
decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę nr 351/17 z dnia 18.09.2017r wydanych 
przez Starostę Tatrzańskiego w Zakopanem. 
2. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski w następujących 
branżach: konstrukcyjno-budowlanej,wod-kan, c.o. wentylacyjnej i gazowej, elektrycznej 
i elektroenergetycznej. 
3. Czynności związane z nadzorem inwestorskim będą wykonywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332z późn. zm.).  
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze 
czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we 
wszystkich koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane w 
ramach inwestycji. 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                               A.ZP-271-7/18                                        
 

                                                             Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie"                                                     38 

5. Inwestycja będzie wykonywana przez wykonawcę robót budowlanych wybranego w 
drodze przetargu nieograniczonego, na podstawie umowy nr …  zawartej 
z Zamawiającym z dnia .. ……..2018 r., którym jest: ….. ….. …. ; 

6. Ze względu na charakter czynności objętych przedmiotowym zamówieniem 
Zamawiający nie wymaga zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na 
podstawie umowy o pracę.   
7. 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. 
 

§ 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.  

2. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością dla 
celów realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
100 000,00 zł.  

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa ust.2 przez 
cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do okazywania 
aktualizacji tego ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu w zakresie umowy, 
o której mowa w ust. 2 , potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopię  dowodu wpłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż 
następnego dnia po upływie terminu 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.  

 
§ 3 

TERMIN WYKONANIA 
1. Umowa zawarta jest na czas trwania inwestycji tj. do dnia15.11.2019 
r.,z zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego 
nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z 
Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie 
gwarancji i rękojmi. 
3. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania 
protokołu odbioru końcowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wydanego 
przez PINB.  
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie 
pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, do 
czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty 
budowlane. 
5. Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również 
w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia 
określonego w umowie w § 7 ust. 1. Termin gwarancji zostanie określony przez 
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Wykonawcę robót budowlanych od daty odbioru końcowego inwestycji, lecz nie dłużej niż 
72 miesiące. 

§ 4 
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). 

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, 
2) zrezygnować z podwykonawstwa, 
3) zmienić podwykonawcę  

6. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia innych niż wskazane przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

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

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

10. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
 

 
                                                                        § 5 

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

a) udostępnienie Wykonawcy posiadanych materiałów i informacji, które są 
niezbędne do realizacji zamówienia, w tym 1 egz. dokumentacji projektowej 
inwestycji w wersji papierowej; 

b) udostępnienie Wykonawcy wszystkich niezbędnych wytycznych i regulacji, których 
przestrzeganie będzie wymagane przy realizacji umowy; 

c) udzielanie Wykonawcy odpowiedzi na formalne wystapienia w terminie do 7 dni 
liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia w formie pisemnej, przesłanego 
na adres e-mail administracja@szpitalodrodzenie.pl 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane w 
imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i 
kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego, a w szczególności:  

- w zakresie dokumentacji projektowej: 
1) przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym 
egzemplarzu oraz w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy. Zbadanie projektu 
pod względem zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości rozwiązań. Przygotowanie 
ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian lub uzupełnień 
dokumentacji w trakcie trwania realizacji inwestycji.              
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- w zakresie realizacji projektu: zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia 
zadania inwestycyjnego:  
1) przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową niezwłocznie po 
podpisaniu umowy i sprawdzeniu /ew. korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w 
zakresie nadzoru; 
2) przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy; 
3) kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi 
geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne; 
4) pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie 
problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg 
dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub 
zamiennych; 
5) pobyt na budowie min. 2 razy w tygodniu każdorazowo potwierdzony podpisem 
w księdze obecności, która znajdować się będzie na terenie szpitala (portiernia wejścia do 
budynku głównego)oraz  stosowania na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej z 
napisem „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”;  
6) zatwierdzanie i wnoszenie uwag do harmonogramu robót przedstawionego przez 
Wykonawcę; 
7) stawienie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub w 
siedzibie Zamawiającego) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej 
potrzeby, z zastrzeżeniem,  że czas reakcji nie będzie dłuższy niż …….godzin (zostanie 
wypełnione po wyborze oferty) od odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej 
przez Zamawiającego; 
Przez nagłą potrzebę należy rozumieć: 
- zdarzenie wynikające z utrudnień, zmian warunków na terenie budowy; 
- konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w technologii, robót zamiennych 
oraz rozliczenia inwestycji realizowanej przez Wykonawcę robót. 
8) kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami 
technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, 
prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie; 
9) kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy; 
10) kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola 
jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu; 
11) nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o 
finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, 
obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także 
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i 
standardów realizacji inwestycji; 
12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 
13) wykonanie badań tożsamości gazów medycznych zakończone protokołem oraz zakup 
i pobranie próbek z urządzeń gazów medycznych (kolumn i paneli) celem wykonania 
badań laboratoryjnych pod względem zanieczyszczeń instalacji; 
14) kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 
15) sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu; 
16) stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, 
prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności 
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zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji 
powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu; 
17) sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktur częściowych i 
końcowej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z 
zawartą umową z wykonawcą; 
18) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez 
podmiot pełniący nadzór inwestorski; 
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę 
robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, 
rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, 
oraz przebiegu procesu inwestycyjnego; 
20) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie 
umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 
oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę; 
21) wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu 
zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych 
uzgodnień i wyjaśnień; 
22) w przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian 
sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania 
lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór 
inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, 
zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe 
zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego; 
23) ocena i weryfikacja w szczególności propozycji robót zamiennych zgłaszanych przez 
wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych 
uzgodnień; 
24) opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:   
a) na roboty nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące 
wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.   
b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej 
przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego  
25) informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o 
problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach 
korygujących; 
26) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją 
projektową; 
27) ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów; 
28) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich 
formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w 
których udział brać będą wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie 
wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych 
robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w 
określonym przez siebie terminie; 
29) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów; 
30) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 
31) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie 
budowy; 
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32) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do 
odbioru końcowego; 
33) przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 
34) przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i 
usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji 
powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji; 
35) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem 
zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem; 
36) wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz 
niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego; 
37) wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub 
nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie 
wysokości należnych kar i odszkodowań; 
38) przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 
odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie 
przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w 
zawartej z wykonawcą umowie; 
39) bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty 
umowne inwestycji nie zostały przekroczone; 
40) kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych z jego Podwykonawcami  
-w zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi:  
1) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, egzekwowanie ich usunięcia i 
sporządzanie stosownych protokołów.  
-w zakresie obsługi informacyjnej:  
1) bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania.  
3. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące 

procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach 
i ich skutkach.   

 
§ 6 

UPRAWNIENIA, FUNKCJE 
1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykona , 

zgodnie z ofertą przez następującą osobę/osoby: 
a) Inspektora nadzoru Pan/Pani …….. posiadający/ca uprawnienia budowlane 
nr …….. do kierowania robotami w specjalności kontrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń lub równorzędnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów 
albo przepisów nie będących prawem krajowym, będącego jednocześnie 
Koordynatorem czynności wykonywanych przez inspektorów pozostałych 
specjalności  
b) Inspektora nadzoru Pan/Pani …..posiadający/ca uprawnienia budowlane nr …….. 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji wod-kan, c.o, 
wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń lub równorzędnych wydanych na 
podstawie wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem 
krajowym  
c) Inspektora nadzoru Pan/Pani …..posiadający/ca uprawnienia budowlane nr …….. 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równorzędnych wydanych na podstawie 
wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym 

Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do umowy.  
2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1  w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana 
przez Zamawiającego (tj. wystąpienie okoliczności losowych w szczególności śmierci, 
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choroby, utraty uprawnień). Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zapewniający 
równoważny poziom jakości, z zastrzeżeniem iż w sytuacji zmiany osób określonych w 
ust. 1 lit. a-c) osoba ta musi wykazać się doświadczeniem umożliwiającym uzyskanie 
co najmniej takiej samej liczby punktów odnośnie kryterium oceny oferty 
„doświadczenie Inspektora nadzoru”, co osoba wykazana w ofercie przetargowej. 

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, 
nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do nadzoru którejkolwiek 
osoby. 

4. Zamawiający wymaga w trakcie trwania robót objętych zamówieniem obecności osób, 
o których mowa w ust. 1, min. 2 dni w tygodniu, wyznaczanych odpowiednio do 
wykonywanych robót budowlanych/branżowych, z zastrzeżeniem, iż Inspektor nadzoru 
pełniący funkcję Koordynatora będzie obecny na budowie ...... dni w tygodniu 
(zostanie wypełnione po wyborze oferty). Ewidencjonowanie obecności  inspektorów 
nadzoru na placu budowy będzie prowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez 
wpis opatrzony podpisem inspektora nadzoru danej branży  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. 

 
§ 7 

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

strony ustalają zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na kwotę brutto 
....................... zł (słownie złotych: .....................) zawierającą obowiązujący w 
dniu wymagalności ................... podatek VAT w wysokości ....................... zł. Cena 
netto: ............................... zł (słownie złotych: 
..............................................................), stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania 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 § 11 ust. 3 umowy. 

3. Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi w odstępach kwartalnych. 
Płatności będą uzależnione od postępów robót budowlanych i będą odpowiadać 
procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę 
inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane usługi nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego inwestycji, 
zatwierdzony przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może wynosić 
więcej niż 15% wynagrodzenia należnego wykonawcy, określonego w ust. 1. 

5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy nastąpią przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 
§ 8 

KOMUNIKACJA 
1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją 
niniejszej umowy powinna być kierowana na niżej podane adresy i adresy e-mail: 
1) dla Zamawiającego .............................  
Zamawiający wyznacza osobą do kontaktu Pana .....................- który pełni funkcję 
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Kierującego zespołem osób do nadzoru nad realizacją robót budowlanych objętych 
nadzorem inwestorskim. 
 
2) dla Wykonawcy....................................... 
2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 może być dokonywane przez stronę umowy, 
której zmiana dotyczy i staje się skuteczne wobec drugiej strony  po jej pisemnym 
powiadomieniu. 
 

§ 9 
KARY UMOWNE 

1. Strony uzgodniły, że w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków 
umowy będą naliczane kary umowne w przypadkach i wysokościach określonych 
w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
 1) za niewypełnianie obowiązków określonych w § 5 ust. 2 umowy w wysokości 
300,00 zł za każde stwierdzone uchybienie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; 

2) za każdą wadę ujawnioną w czasie odbioru końcowego, w tym wadę 
dokumentacji powykonawczej, o której nie poinformował Zamawiającego 
w wysokości 500, 00 zł; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą nieusprawiedliwioną 
nieobecność poszczególnych inspektorów nadzoru, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy, 
również w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 300 zł za każdy opuszczony lub 
nieudokumentowany dzień. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kar umowną za przekroczenie czasu reakcji, o którym 
mowa § 2 ust. 2, tiret drugi pkt 7 umowy, w wysokości 100,00 zł za każda rozpoczętą  
godzinę.  
5. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od siebie zapłaci 
Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.  
6.Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
7.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. 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) Wykonawca nie rozpoczął swoich obowiązków, określonych w szczególności § 5 ust. 2 
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał ich pełnienia w okresie 
obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 
d) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom 
niniejszej umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana 
sposobu ich wykonywania; 
e) zostaną zaniechane prace związane z realizacją inwestycji, z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego. 
f) zatrudni podwykonawcę bez zgodny 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, 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

ZMIANY UMOWY  
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia 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. 
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: 
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1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 
realizacji przedmiotu umowy; 

2) zmian w zakresie osób zgodnie z  § 6 ust. 2 i 3 umowy;  
3) sposobu dokonywania płatności i rozliczenia niniejszej umowy; 
4) zmian podwykonawcy zgodnie z § 4 ust. 5- 9 umowy. 

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. 

 
§ 12 

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) Formularz oferty wg zał. nr 2 do siwz;  
2)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg zał. nr 5 do 
siwz; 
 
 
 
 

...........................................                          ....................................... 
Zamawiający      Wykonawca 


