
NZP 381/17/2015

                                                     Przetarg nieograniczony
                                                                       na: 

Remont pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18.
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 
2012r.

Załączniki składające się na SIWZ:

1. Załącznik Nr 1  -   Formularz  OFERTA.

2. Załącznik Nr 2  -   Formularz - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

3. Załącznik Nr 3  -  Formularz -  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia z  
postępowania.                        

4. Załącznik Nr 4  - Formularz  -  Oświadczenie Wykonawcy, którą  część zamówienia powierzy  
podwykonawcom.

5. Załącznik Nr 5 – Formularz  -  Lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej.

6.  Załącznik Nr 6 – Formularz  -  Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej

7.  Załącznik Nr 7 – Formularz - Zobowiązanie innych podmiotów w rozumieniu 
                                                     art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
                                                     zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907).
8. Załącznik Nr 8 – Formularz -        Nazwy(firmy) podwykonawców, na których zasoby 
                                                             wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
                                                             art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
                                                             zamówień publicznych (tj.  Dz.U z 2013r. ,poz.907 ze 
                                                             zm.) , w celu wykazania spełniania warunków udziału 
                                                             w postępowaniu, o których mowa w 
                                                             art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Załącznik Nr 9  -  wzór umowy

10. Załącznik Nr 10 – Przedmiary robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót,
                                   rysunki 

Opole Lubelskie dnia 2015-06-23



SPECYFIKAJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
            adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

tel. (81) 827-22-78, faks  (81) 827-22-78.
e-mail: sekretariat@pczol.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony – tryb podstawowy zgodnie z treścią art. 10 uregulowany w art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2014r., poz. 1232) zwanej dalej także ,,ustawa”.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIA.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Remont pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18.
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 
czerwca 2012r.

2. Zakres robót obejmuje:
1) rozbiórka i ponowne ułożenie wykładzin podłogowych;
2) poszerzenie otworów drzwiowych;
3) montaż lekkich ścianek z drzwiami w komunikacji (korytarzu głównym)
4) remont pomieszczeń zabiegowych i SIOK;
    a) roboty remontowe budowlane
    b) roboty remontowe wod-kan
    c) roboty remontowe elektryczne
    d) roboty montażu instalacji gazu medycznego

 3. Szczegółowy zakres robót obejmuje załącznik nr 10 do siwz – Przedmiary Robót, 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót,  rysunki 

2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):     
     CPV 45 00 00 00-7

3. Wymagane terminy gwarancji:
    1) Termin gwarancji  na wykonane roboty – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 
        przedmiotu  zamówienia.  

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.  

            1) termin rozpoczęcia robót – od daty zawarcia umowy,
2) termin zakończenia robót – 30 września 2015 rok,
3)  termin wykonania przedmiotu zamówienia – 12 październik 2015r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU      
DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUKÓW.

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone      
   w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy warunki dotyczące:

       1) posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
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przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności koncesje, zezwolenia 
lub licencje; 

            Zamawiający nie określa  sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

                   Zamawiający nie określa  sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.
      

3) dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia:  
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonywaniu 
zamówienia będzie uczestniczyć:

co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi  (jeżeli 
dotyczy);         

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
           - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
       1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia i suma gwarancyjna wynosi co najmniej:
              - kwota  100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych). 

   2. Poza warunkami określonymi w pkt. 1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.           

            
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków  udziału w postępowaniu  na podstawie żąda-

nych w pkt. VI SIWZ dokumentów i oświadczeń, wg. formuły ,,spełnia – nie spełnia”.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców zgodnie z art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokona odrzucenia ofert zgodnie z art. 
89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

       5.1. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do repre-
zentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postę-
powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowienia SIWZ dotyczące  Wyko-
nawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa  w pkt. 5.

5.3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 5, została wybrana, Zamawiający za-
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów - Wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.

       1 ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy.

5.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 warunki określone w pkt. 1 ppkt. 1, 2, 3 i 4  będą 
oceniane łącznie.

 5.5. Warunek określony w pkt. 2  powinien spełniać każdy Wykonawca oddzielnie.

    6.   Wykonawca  może  polegać na  wiedzy  i  doświadczeniu  ,  potencjale  technicznym,  
    osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicz-
nych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji , określonej w pkt 6 wykonawca zobowiązany jest
        udowodnić zamawiającemu , i będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji  
        zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
        podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 



        wykonania zamówienia.

8.      Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów  określonych w pkt 7, odpowiada   
        solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
         zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcy.  
WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z przepisem  art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za od-
rzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ         
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW         
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
A.

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  
zamawiający żąda dokumentów:

1) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z 
przedmiotem  zamówienia.
2)  oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć   w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.  Dowodami,  o których mowa w pkt.  1 ppkt.  1 są:  poświadczenie,  inne dokumenty -  jeżeli  z 
uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać 
poświadczenia;  Wykonawca zobowiązany jest  podać  przyczyny braku możliwości  uzyskania 
poświadczenia. 

 1)  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  jest  podmiotem,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane, 
wskazane  w  wykazie,  określonym  w  pkt.  1  ppkt.  1,  zostały  wcześniej  wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.

   2)  W razie  konieczności,  szczególnie  gdy wykaz   lub  dowody,  o  których  mowa w pkt.  1 
ppkt. 1 i w pkt 2 budzą wątpliwości  zmawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego 
dokumentu  wynika,  że  zamówienie  nie  zostało  wykonane  lub  zostało  wykonane 
nienależycie, Zamawiający może  zwrócić się  bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz  którego  roboty  budowlane  były  lub  miały  zostać  wykonane,  o  przedłożenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

3. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1     ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował  zasobami innych  podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy  stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych  zasobów, żąda 
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4 .
B.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

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



  2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą  brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wyko-
nawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.

3. Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce  zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1  składa  dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpo-
wiednio, że:

      a) nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono upadłości,

       b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowot-
ne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zale-
głych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu.

  2) Dokument, o którym mowa w ppkt. 1  litera a powinien być wystawiony nie  wcześniej niż 6  
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.        

      3) Dokument, o którym mowa w ppkt. 1 litera b  powinien być wystawiony nie  wcześniej niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma  siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 litera a i 
litera b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się tak-
że osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem są-
dowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpo-
wiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie ppkt. 2 i ppkt. 3 stosuje się od-
powiednio.

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

C.

1. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapita-
łowej.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu.

D.

Zasady składania dokumentów przez podmioty występujące wspólnie:                                         

1) Podmioty  zobowiązane  są do  złożenia wraz  z ofertą  pełnomocnictwa  do  reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) Wymagane oświadczenia i dokumenty określone w Części B pkt 1 składa każdy  Wykonawca 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

3) Oświadczenie określone w Części C:

a) w pkt. 1 - składa każdy Wykonawca;



     b) w pkt. 2 - składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy                         
złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają                   
warunki udziału w postępowaniu.

4) Oświadczenia i dokumenty określone w Części A pkt. 1 ppkt.  2, 3, 4, 5 składają  wspólnie Wy-
konawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5)  Dokument  wymagany  w Części A  pkt. 1 ppkt. 1 składa każdy Wykonawca  ubiegający się  
wspólnie o udzielenie zamówienia.

6) Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale. Pełnomocnictwo winno zawierać  oznaczenie 
pełnomocnika, oznaczenie zakresu pełnomocnictwa, oznaczenie postępowania o udzielenie za-
mówienia, oznaczenie wszystkich Wykonawców udzielających pełnomocnictwa z podaniem na-
zwy/firmy, adresu/siedziby.

7) Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa w kopii. W tym przypadku zgodność  kopii z orygina-
łem winna być poświadczona przez notariusza.

8) Postanowienie ppkt. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy ofertę i załączniki  podpisuje 
pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawcę nie ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamó-
wienia.

E.

Wymagania dla składanych dokumentów.

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę (każda strona). W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być 
one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po-
mocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz   w przy-
padku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach kreślonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych pod-
miotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te pod-
mioty.    

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

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

5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego do-
kumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór naj-
korzystniejszej oferty.

6. Do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa  pełno-
mocnik.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zmawiającego oświad-
czenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złoże-
nia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnia-
nie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane robo-
ty wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert.  



8. Zamawiający może także, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać Wykonawców do zło-
żenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 usta-
wy.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ    ZAMAWIAJĄCEGO  Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI.

  
       1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

 2.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawca 
przekazują pisemnie.

   3. Osobami zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
-  Bożena Jurak w zakresie SIWZ,
-  Janusz Adamczyk w zakresie przedmiotu zamówienia.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

      Termin związania ofertą  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
       

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Dokumenty- przygotować i złożyć:

      1) wypełnić formularz ,,OFERTA” - Załącznik Nr 1.
      2) wypełnić Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w                  

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych,

      3) wypełnić Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do                   
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

                  4) wypełnić Załącznik Nr 4 -   Oświadczenie Wykonawcy, którą część                               
zamówienia  powierzy podwykonawcom

  5) wypełnić Załącznik Nr 5 -  Lista  podmiotów należących do tej samej grupy 
                                                  Kapitałowej
       lub

  6) wypełnić Załącznik Nr 6 -  Informacja o tym, że wykonawca nie należy do 
                                                  grupy kapitałowej;
7) wypełnić Załącznik Nr 7- Zobowiązanie innych podmiotów w rozumieniu art. 26 
                                                   ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
                                                   zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
                                                   2013r., poz. 907). 

                8) wypełnić Załącznik Nr 8 – Formularz -   Nazwy(firmy) podwykonawców, na
                                                               których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
                                                              określonych w art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 
                                                              2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U z 
                                                              2013r. ,poz.907 ze zm.) , w celu wykazania 
                                                              spełniania  warunków udziału w postępowaniu, o których 
                                                              mowa w   art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień



                                                              publicznych.
                                                    
                9) złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. VI SIWZ.
                10) złożyć kosztorysy ofertowe                  

2. Informacje dla Wykonawcy.

          2.1. Oferta i pozostałe załączniki do oferty  winny być sporządzone w języku  polskim, z 
zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  podpisane  przez  osobę 
upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  zakresie  jego  praw  majątkowych  - 
zgodnie  z  wpisem  do  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej  lub  podpisana  przez  osobę  umocowaną,  przy czym 
pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.

         2.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
         2.3. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (włącznie z wizją lokalną 

terenu  budowy  i  jego  otoczenia),  które  mogą  być  niezbędne  do  przygotowania 
rzetelnej  oferty  obejmującej  wszelkie  niezbędne  prace  przygotowawcze,  zasadnicze  i 
towarzyszące  zarówno  do  wykonania  robót  budowlanych,  montażowych  oraz  do 
opracowania  projektu  budowlanego  i  pozostałej  dokumentacji  projektowej,  uzyskania 
niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  ekspertyz,  zawarcia  umowy,  wykonania  przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

        2.4. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, 
        2.5.  Każdy Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę;  złożenie  więcej  niż  jednej  oferty 

spowoduje odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
        2.6. Oferta winna obejmować całość zamówienia; 
        2.7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, pokrycie korektorem itp. powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę,

        2.8. 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  1993r.  O zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 
trwale,  oddzielnie  spięte.  Zgodnie  z  tym przepisem przez  tajemnicę   przedsiębiorstwa 
rozumie  się  nieujawnione  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.

       2.9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

        SKŁADANIE OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Powiatowe Centrum Zdrowia sp. 
z  o.o.,24-300  Opole  Lubelskie,  ul.  Przemysłowa  4a,  pok.  nr  2,  z  dopisaniem na  kopercie 

treści ,,Remont oddz. wewnętrznego” w  terminie do dnia 13 lipca 2015r.  do godz. 13:00.
2.  Wiążąca jest data i godzina wpływu oferty.

       3.  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie  zwrócona.
4.  Na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy.

       5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do    złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma  pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 



zmian przed terminem składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi  być 
złożone  według  takich  samych  zasad,  jak  składana  oferta  tj.  w  kopercie  odpowiednio 
oznakowanej  napisem  ,,Zmiana”  i  z  powołaniem  się  na  numer  pod  jakim  została 
zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone ,,Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po   stwierdzeniu  poprawności  procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

6.   Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert  wycofać ofertę  poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 
poprawek  z  napisem na  kopercie  ,,Wycofanie”.  Koperty  oznaczone  w  ten  sposób  będą 
otwierane  w  pierwszej  kolejności;  po  potwierdzeniu  poprawności  postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności  ze złożonymi  ofertami koperty ofert wycofanych nie będą 
otwierane.

        OTWARCIE OFERT:

        1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  
        2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2015r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego – 

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, pok. 
nr 5

 3.  Otwarcie ofert jest jawne.
 4.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
         5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
         7.  Nie ujawnia  się  informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie  później 
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

8. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien obliczyć cenę poprzez wzięcie pod uwagę wszystkich składników 
cenotwórczych, składających się na Przedmiar robót. Cenę za przedmiot zamówienia 
Wykonawca przedstawi w formularzu Oferta + formularz ofertowy. 
Wykonawca przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego dostarczy certyfikaty 
dopuszczeniowe dla  zastosowania wyrobów do stosowania  w obiektach Służby Zdrowia.

2.  Ceny  muszą   być  wyrażone  w  polskich  złotych  i  muszą  być  podane  zgodnie  z 
obowiązującym  w  Polsce  systemem  monetarnym  (zaokrąglone  do  dwóch  miejsc   po 
przecinku).

          3. Wykonawca poda za przedmiot zamówienia cenę netto oraz cenę brutto zawierającą 
podatek od towarów i usług VAT.                       

          4. Wykonawca poda stawkę VAT, którą przyjął do obliczenia ceny brutto.
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

         1. Kryteria:           
1) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia    -   80%

                    
            Sposób oceny ofert:
            Cena brutto



            Najniższa cena brutto  -   80 pkt.
            Dla  pozostałych  ofert  znaczenie  kryterium  (cena)  będzie  obliczone  według  

wzoru:
                                                       Cbr
                                                C= .............. x 100 x 80%
                                                       Cbo
            gdzie:
            Cbr – cena ofertowa  brutto najniższa,
            Cbo – cena ofertowa brutto oferty badanej.
            1 punkt = 1%.
          W tym kryterium oferta może uzyskać max 80 pkt

         2)  Termin realizacji  – 20% 
           Termin realizacji najkrótszy -  20 pkt

         Dla pozostałych ofert znaczenie kryterium (Termin realizacji najkrótszy) będzie obliczone 
         według wzoru:                                              
                                                       Trn
                                                T .............. x 100 x 20%
                                                     Tob
         gdzie:
        Trn – termin realizacji najkrótszy
        Tob – termin realizacji oferty badanej
        W tym kryterium oferta może uzyskać max 20 pkt

          4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
       
         2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie powyższego Kryterium oceny 

ofert.

         3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

         4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały  
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

         5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku   podatkowego 
Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający  w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV.     INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ         
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY   W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

       1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim 
wymaganiom  określonym  w   ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  w  niniejszej 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o 
zamówieniu  i SIWZ  kryteria wyboru.

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

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 



wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska  siedziby  albo miejsca zamieszkania 
i  adresy wykonawców, którzy złożyli  oferty,  a także punktację  przyznaną ofertom w 
kryterium oceny ofert  i łączną punktację;

 b)  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne;

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

d) terminie, określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 litera a Zamawiający niezwłocznie po Wyborze oferty 
zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w  swojej siedzibie.

       4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie 
pisemnej.

       5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10 
dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)  złożono tylko jedną ofertę,
b) nie odrzucono żadnej oferty,
c) nie wykluczono żadnego wykonawcy.

        6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę  najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

         7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem 
zawartym w ofercie.

8.  Umowa jest  nieważna w części  wykraczającej  poza określenie  przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.  Niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  Zamawiający  przekaże  ogłoszenie  o  udzieleniu 
zamówienia do BZP.

10. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność  za 
wykonanie przedmiotu zamówienia.

       11. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. V pkt. 5 Zamawiający zażąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,  umowy regulującej  współpracę 
podmiotów - Wykonawców.

12.  O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert;

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert

   - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.



12. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn  leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów  przygotowania oferty.

13. W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 

         
XV.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA 

UMOWY.

Zamawiający nie żąda  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
.

 XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 Zgodnie z treścią Wzoru umowy – Załącznik Nr 9

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH.

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. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia przysługują  również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt. 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawia-
jącego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza  niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

   5. Odwołanie powinno wskazywać  czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie za-
rzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  

    6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu.

    7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wnie-
sienia odwołania w taki  sposób, aby mógł on zapoznać się  z jego treścią  przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się  z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upły-



wem terminu do jego wniesienia za pomocą  jednego ze sposobów określonych w art. 27 
ust. 2 ustawy.

    8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do  wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub za-
niechaniu czynności,  do której  jest  on zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

    9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czyn-
ność  albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym Wykonawców w sposób 
przewidziany w stawie dla tej czynności. 

            10. Na czynności, których mowa w pkt. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.  
180 ust. 2 ustawy.

        11.  Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  przesłania  informacji  o  czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę  jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

            12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, także wobec specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Za-
mówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie interne-
towej.

           13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było po-
wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  jego wniesienia.

      14.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub 
postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  może 
przedłużyć termin składania ofert.

      15.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg 
terminu  związania  ofertą  ulega  zawieszeniu  do  czasu  ogłoszenia  przez  Izbę 
orzeczenia.

       16.  W przypadku  wniesienia  odwołania  Zamawiający  nie  może  zawrzeć  umowy  do 
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwo-
ławcze.   

        17.  Zamawiający,  nie  później  niż  na  7 dni  przed  upływem ważności  wadium,  wzywa 
Wykonawców,  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania,  do  przedłużenia 
ważności  wadium  albo  do  wniesienia  nowego  wadium  na  okres  niezbędny  do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wy-
brano jako najkorzystniejszą.

            18. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzyma-
nia, kopię odwołania innym Wykonawcom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia , zamieszcza ją również  na stronie interneto-
wej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfika-
cja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

            19. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystą-
pienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowane-



go certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie.

            20. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami  
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzy-
gnięte na korzyść jednej ze stron.

            21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 li-
stopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

            22. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi 
się na piśmie lub ustnie do protokołu.

             23. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 
po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Za-
mawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawia-
jący wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

            24. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis.

           25. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku 
Izba umarza postępowanie  odwoławcze.

          26. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

        27. Strony i uczestnicy postępowania  odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla  
stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

        28. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych 
przypadkach Izba  wydaje postanowienie.

          29. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ust-
nie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

        30. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 
dni.

          31. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.

        32. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się  wskutek wniesienia skargi stosuje się  od-
powiednie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

        33. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego.

       34. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orze-
czenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

          35. Prezes Izby przekazuje skargę  wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

          36. W terminie 21 dni od dnia wydana orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.



       37.  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz  zawierać  oznaczenie  zaskarżonego orzeczenia,  przytoczenie  zarzutów,  zwięzłe  ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części.

        38. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

        39. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesiona po upływie terminu lub niedo-
puszczalną z innych przyczyn, jak również  skargę, której braków strona nie uzupełniła w 
terminie.

         40. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
wpływu skargi do sądu.

       41. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w spawie nie przysługuje  
skarga kasacyjna. Tego rozwiązania ustawy nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

       42. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  
oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

             1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o  
udzieleniu zamówienia;

             2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił  w Biuletynie Za-
mówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,  O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 USTAWY, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

         Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 
pkt. 6 i 7  lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy.

        
XX. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w Polskich złotych.

XXI. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany udzielić 
wyjaśnień   niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed   upływem  terminu 
składania ofert  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później  niż do końca dnia,  w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

            2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt.  1,  lub  dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpatrzenia.

           3.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  
wniosku

4.  Treść  zapytań,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  wraz  z  wyjaśnieniami  zapytania, 
Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym  przekazał  specyfikację  istotnych 
warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  i  zamieszcza  na  stronie 



internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.

5.  Zamawiający  nie  będzie  zwoływał  zebrania  wszystkich  Wykonawców,  w  celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu 
składania  ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 
Dokonaną  zmianę  specyfikacji  Zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  Wszystkim 
Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i 
zamieszcza  na  stronie  internetowej,  na  której  udostępniana  jest  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.    

    
7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 

treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  zamieszcza  ogłoszenie  w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych;

8.  Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny  czas   na 
wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  i 
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz zamieści informacje na stronie internetowej.

        
XXII. WYJAŚNIENIE TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH                    

OMYŁEK.

1.  W toku badania  i  oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 2. Zamawiający poprawia w ofercie:

    1) oczywiste omyłki pisarskie,

    2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych doko-
nanych poprawek,

    3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
       zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Określenie  ceny ofertowej  z  zastosowaniem nieprawidłowej  stawki VAT stanowi błąd w 
obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek omyłki (art. 89 ust. 1 pkt.  6 w zw. z 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy).

 XXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

 XXIV.  ZAMAWIAJĄCY  NIE  ZAWRZE  UMOWY  RAMOWEJ  –  NIE   DOTYCZY 
ZAMÓWIENIA OBJĘGEGO NINIEJSZĄ SIWZ.

XXV.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części  zamówienia,  której 
wykonanie  zamierza  powierzyć   podwykonawcy,  lub  podania   przez  wykonawcę   nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się  na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy.
             Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na którego
             zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 22 ust.2b, w celu  

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 



.  wykonawca  jest  obowiązany   wykazać  zamawiającemu,  iż   proponowany  inny 
podwykonawca  lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XXVI. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

              Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXVII. MOŻLIWOŚĆ  ORAZ  WARUNKI ZMIANY UMOWY.

               Dopuszcza się możliwość zmiany  postanowień umowy  w zakresie:

               1. terminu wykonania przedmiotu umowy i pozostałych terminów określonych w  
umowie

                   1) poprzez przedłużenie w sytuacji:
                               

a) gdy wystąpią okoliczności,  których nie można było przewidzieć, a które mają 
istotny  wpływ na terminową realizację umowy,

b) na żądanie zamawiającego zajdzie konieczność dokonania zmian w dokumentacji 
projektowej  skutkująca  konieczny  dłuższy  termin  do  wykonania  przedmiotu 
zamówienia; 

c) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia przesłanek do przedłużenia terminu,  określonych w pkt.  1, 
termin  zostanie  przedłużony  o  czas  niezbędny  do   wykonania  przedmiotu  umowy, 
jednakże nie dłuższy niż okres trwania tych przesłanek. 

               2. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

                   - w razie zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili 
składania oferty i zawarcia Umowy, do których zalicza się tylko ustawową zmianę 
stawek podatku VAT.

                   Zmiana wynagrodzenia dokonana na skutek zmiany stawki VAT będzie  polegać na 
zmniejszeniu  lub  zwiększeniu  wynagrodzenia  o  różnicę  stawki   VAT po  zmianie  i 
będzie miała zastosowanie do robót, które przypadają do wykonania po terminie zmiany 
stawki VAT na te roboty.

             3. w zakresie zmiany Kierownika Budowy, zmiany Inspektora Nadzoru.

  XXVIII. UDOSTĘPNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

         1.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  jest  udostępniana  na  stronie 
internetowej  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu  w Biuletynie  Zamówień 
Publicznych.

         2. Stosownie do treści przepisu art.  42 ust.  2 ustawy Prawo zamówień publicznych na  
wniosek wykonawcy SIWZ zostanie przekazana wykonawcy za odpłatnością. Ustala się 
odpłatność w kwocie  30,00 zł. (trzydzieści złotych).

  
XXIX  OPIS  SPOSOBU  PRZEDSTAWIANIA   OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ 

MINIMALNE  WARUNKI  ,JAKIM  MUSZĄ  ODPOWIADAĆ  OFERTY 
WARIANTOWE, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.



       XXX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W OPARCIU O PRZEPIS ART. 93 ust. 1a 
           ustawy.
            Zamawiający unieważni postępowanie  udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z 

budżetu  Unii  Europejskiej,  które  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

XXXI Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wy-
konawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.

XXXII. Zamawiający nie określa wymagań związanych  realizacją zamówienia, o których     

             mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

XXXIII. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie  z art. 36a ust.2 ustawy.

XXXIV.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  UMÓW  O  PODWYKONAWSTWO,KTÓREJ 
PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE,KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPO-
WODUJE  ZGŁOSZENIE  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO  ODPOWIEDNIO  ZA-
STRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU.

       1. Termin płatności 30 dni.

       2. Termin realizacji robót - w ramach terminów wykonania przedmiotu zamówienia.

       3. Realizacja robót- zgodnie z warunkami określonymi dla wykonawcy we wzorze 

           Umowy.

XXXV. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZED-
MIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI  KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB 
PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG,NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI 
PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU

       Obowiązkowi przedkładania zamawiającemu nie podlegają umowy  o podwykonawstwo, 
których  przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5%  wartości Umo-
wy.

XXXVI. Zamawiający nie określa procentowej wartości  ostatniej części wynagrodzenia za 
wykonanie umowy , o której mowa z art. 143a ust. 3 ustawy.

XXXVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W OPARCIU O PRZEPIS ART. 93 ust. 
            1a ustawy.

            Nie dotyczy

 sporządził: Bożena Jurak

                                                                                     Zatwierdzam: Prezes Zarządu 

                                                                                                               Robert Lis 



                                                                                                            Załącznik  Nr 1 do SIWZ
          ..............................................
          (  pieczęć firmowa Oferenta) 

OFERTA

Oferent 
..........................................................................................................................................................

(nazwa/firma, adres/siedziba)

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

Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.,24-300 opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a
                  
                Nawiązując do Ogłoszenia o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Remont pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. 
Fabryczna 18. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 czerwca 2012r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę netto, brutto:

netto:...………………………………….. zł. (słownie: …………....................................................)
brutto: …....………………………………zł. (słownie: ………..……..…………………………....)

Termin realizacji  – …...................................................

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 1 do oferty.

Oświadczenia

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, nie 
wnosimy do SIWZ żadnych zastrzeżeń, zdobyliśmy niezbędne informacje do złożenia oferty i w 
przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach podanych w SIWZ, w miejscu 
i terminie  określonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

 ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY                                                                                        
1. ......................................................................................................................................................       
2. ......................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................

………………………………………….
                   (miejscowość i data)                                                                 
                                                                                     …………………....................................
                                                                                         (podpis i imienna pieczątka wykonawcy) 

     * niepotrzebne skreślić                  



                                                                                     
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych

 Oświadczam, że  .............................................................................................................................
                                                                    (nazwa/firma, adres/siedziba)

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

spełnia warunki, określone w art. 22 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczeń oddziału chorób 
wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r.

 dotyczące:
 
 1) posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
 
  3)  dysponowania  odpowiednim   potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia;

  4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   …..………............................... dnia ................... 2015r.

                                                                                 ....................................................................
                                                                                                            (podpis i imienna pieczątka wykonawcy)



                                                                                                          Załącznik Nr 3 do SIWZ

                                                       Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego

               Oświadczam, że nie zachodzą przesłanki z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907.) do wykluczenia

…………………..............................................................................................................................
                                                                    (nazwa/firma, adres/siedziba)

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

z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia  
publicznego w postępowaniu na: Remont pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w 
Poniatowej ul. Fabryczna 18. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r.
 

   …..………............................... dnia ................... 2015r.

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

                                                                                               (podpis i imienna pieczątka wykonawcy)

 



                                                                                                Załącznik Nr 4 do SIWZ

                                          Oświadczenie Wykonawcy,

                      którą część zamówienia powierzy podwykonawcom

Wykonawca oświadcza, że powierzy wykonanie części zamówienia w postępowaniu  na: 
Remont pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18.
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 
2012r.
podwykonawcom:*

1. ……………………………………………………………………………………..………………………………

2. ……………………………………………………………………………………..………………………………

3. ……………………………………………………………………………………..………………………………

4. ……………………………………………………………………………………..………………………………

…..………............................... dnia ................... 2015r.

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

                                                                                               (podpis i imienna pieczątka wykonawcy)

*- jeśli nie powierza należy wpisać  „nie dotyczy”                                      



                                                                                                   Załącznik Nr 5 do SIWZ

Lista

podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907).

                     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego w postępowaniu na: Remont pomieszczeń oddziału chorób 
wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r., składam listę podmiotów, z którymi 
wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.):

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres/siedziba podmiotu

…..………............................... dnia ................... 2015r.

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

                                                                                               (podpis i imienna pieczątka wykonawcy)



                                                                                                           Załącznik Nr 6 do SIWZ

                                                 Informacja

                                o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

                    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:
Remont pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18.
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 
2012r., składam informację o treści:

            „Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)”.

…..………............................... dnia ................... 2015r.

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

                                                                                               (podpis i imienna pieczątka wykonawcy)



                                                                                                   Załącznik Nr 7 do SIWZ

Zobowiązanie

innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych  zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postępowaniu na: Remont pomieszczeń oddziału 
chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r.

Oświadczam, że 

..........................................................................................................................................................
(nazwa/firma, adres/siedziba)

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

odda do dyspozycji wykonawcy zasoby w  rodzaju:   

1. ……………………………………………………………………….………………………………………………

2. ……………………………………………….…………………….………………………………………………

3. ……………………………………………………………………….………………………………………………

4. ……………………………………………………………………….………………………………………………

 jako niezbędnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:
 

…..………............................... dnia ................... 2015r.

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

                                                                                               (podpis i imienna pieczątka wykonawcy)

* Jeśli nie oddaje wpisać „nie dotyczy”



                                                                                                             Załącznik Nr 8 do SIWZ

                                     Nazwy(firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 
się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj.Dz.U.z 2013r. ,poz. 907 ze zm.), w celu wykazania  spełniania warunków udziału w 
postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. *

w postępowaniu na: Remont pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. 
Fabryczna 18. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 czerwca 2012r.

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

………………………….dn. ………………………..

                                                                           …………………………………........................
                                                                           (podpis i imienna pieczątka wykonawcy)
 

* Jeśli nie powołuje się wpisać „nie dotyczy”



                                                                                                 załącznik nr 9 

                                     UMOWA NR NZP 381/......./2015 – wzór umowy                          

zawarta w dniu .............................................. 2015 r. w Opolu Lubelskim pomiędzy:

Powiatowym Centrum  Zdrowia Sp. z o.o. , 24-300 Opole Lubelskie ul. Przemysłowa 4a, 
NIP 7171830083, REGON 431019069, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 
Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487468, 
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Roberta Lis, zwanym dalej Zamawiający.
a

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

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

zwanym w dalszej treści „Wykonawca” reprezentowanym 

przez ...................................................................................................................................................

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

zwanymi łącznie „Strony”.

Strony zawierają umowę o treści:                                

§ 1
Ilekroć w umowie jest mowa o:

        
1)  Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę;

2) Ofercie - należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na Remont 
pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18.
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 
czerwca 2012r.

3)  umowie  o  podwykonawstwo  -  należy  przez  to  rozumieć  umowę  w  formie  pisemnej   o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część zamówienia publicznego , zawartą między  wybranym przez zamawiającego wykonawcą a 
innym podmiotem(podwykonawcą) a także między  podwykonawcą  a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami. 

4)  podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot wskazany przez Wykonawcę w ofercie jako 
wykonawca  części  robót  budowlanych,  a  także  każdy inny podmiot,  z  którym Wykonawca 
zawarł ważną umowę o wykonanie części robót;

5) wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć cenę  wymienioną w Umowie jako

wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  zgodnie  z  postanowieniami 
Umowy,

6)Kierowniku  Budowy  -należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Wykonawcę  do 
kierowania  robotami  budowlanymi  i   realizacji  robót  budowlanych  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz  postanowieniami  Umowy,



7) Inspektorze Nadzoru – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 
sprawowania  nadzoru  i  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz  postanowieniami  Umowy,

8) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

9)   robotach   budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  pozostałe  czynności 
podejmowane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  Umową,

10)wadzie lub/i usterce – należy przez to rozumieć wykonanie jakiejś części robót budowlanych 
niezgodnie z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym lub/i Umową,

 11) robotach tymczasowych – należy przez to rozumieć roboty lub/i urządzenia wykonywane lub 
zbudowane  oraz  usunięte  przez  Wykonawcę,  które  są  niezbędne  do  wykonywania  robót 
budowlanych;

 12)odbiorze  ostatecznym  –  należy  przez  to  rozumieć  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości  i 
jakości  całości  wykonywanych  robót  budowlanych  wraz  z  urządzeniami  oraz  oddanie 
przedmiotu do użytkowania, zgodnie z postanowieniami Umowy.

  123 Stronach – należy przez to rozumieć Wykonawcę i Zamawiającego łącznie. 
                                                    PRZEDMIOT UMOWY

                                                                     § 2

    Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pod  nazwą:
 Remont pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Poniatowej ul. Fabryczna 18.

Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 
2012r.

                                                         ROBOTY BUDOWLANE

§ 3

1. W ramach prac budowlanych Wykonawca, w szczególności :
1) wykona roboty budowlane, zgodnie z kosztorysem ofertowym;
2) dostarczy materiały i armaturę niezbędną do wykonania robót budowlanych dopuszczoną do 
stosowania w obiektach Służby Zdrowia;
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w warunkach tzw. czynnego
zakładu w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy jego komórek organizacyjnych .

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego  robót.

4. Koszt zabezpieczenia  terenu budowy włączony w cenę Umowy.

5.  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z przedmiarem robót , specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru   robót budowlanych i niniejszą Umową,   poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innymi ustaleniami z  Zamawiającym.

7.   Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoką jakość i staranność  wykonywania robót, 
      dokładność  montowania wbudowanych materiałów, a także o należyty efekt końcowy. 
      Następstwa błędów  lub braku należytej staranności obciążają Wykonawcę.

8.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  lub  innej  osoby  upoważnionej  do  ich 
wydawania  przez  Zamawiającego  będą   wykonywane  w czasie  przez  niego  wyznaczonym 
pod  groźbą   wstrzymania  prac  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy i  Wykonawca 
poniesie skutki opóźnień.



9. Wykonawca jest odpowiedzialny  za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
technicznymi i jakościowymi opisanymi w specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót

10. Wymagana jest należyta staranność  przy realizacji przedmiotu umowy.

11.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

12. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

§ 4

1. Zakres rzeczowy umowy  obejmuje w szczególności;

1) rozbiórka i ponowne ułożenie wykładzin podłogowych;
2) poszerzenie otworów drzwiowych;
3) montaż lekkich ścianek z drzwiami w komunikacji (korytarzu głównym)
4) remont pomieszczeń zabiegowych i SIOK;
    a) roboty remontowe budowlane
    b) roboty remontowe wod-kan
    c) roboty remontowe elektryczne
    d) roboty montażu instalacji gazu medycznego

  
2. Pełny zakres rzeczowy umowy, robót budowlanych, zawiera SIWZ  i Umowa.

3.  Zakres  świadczenia  Wykonawcy wynikający z  Umowy jest  tożsamy z jego zobowiązaniami 
zawartymi w Ofercie.

4. Wszystkie materiały, armatura itp. muszą być  nowe – muszą mieć datę produkcji z roku ich 
zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę.

5. Roboty składające się na przedmiot umowy  mają być wykonane z materiałów i urządzeń 
własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę.

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

                                                               § 5
     1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy:

      1) termin rozpoczęcia robót – od daty zawarcia Umowy,
      2) termin zakończenia robót – 30 wrzesień  2015 rok,
       3) termin wykonania przedmiotu umowy – 12 październik 2015r.

2.  Przez termin zakończenia robót,  określony w ust.  1 pkt.  2,  rozumie się  datę  powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, jeżeli roboty zostaną 
odebrane.

3. Przez termin wykonania przedmiotu umowy, określony w ust. 1 pkt. 3 rozumie się datę, w której 
Zamawiający  dokonał  odbioru  końcowego,  potwierdzającego  fakt  wykonania  przedmiotu 
umowy  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonany  -  bez  zastrzeżeń  -  został 
sporządzony  i  podpisany  przez  przedstawicieli  obu  Stron  protokół  odbioru  końcowego  i 
przedmiot umowy został przekazany do użytku.

                                          
ZMIANA TERMINÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE

§ 6



1.Termin  wykonania  przedmiotu  umowy  i  odpowiednio  terminy  wykonania  poszczególnych 
elementów robót mogą ulec zmianie:

1) przez ich przedłużenie w sytuacji gdy:                         

         a) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które mają istotny  wpływ na 
terminową realizację umowy,

b)  na żądanie Zamawiającego zajdzie  konieczność dokonania zmian w przedmiarze robót 
lub/i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  skutkujących 
konieczny dłuższy termin do wykonania przedmiotu zamówienia; 

         c) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy.

      2)  przez ich skrócenie, w sytuacji gdy:

          Wykonawca wcześniej niż się Strony umówiły w Umowie wykonana poszczególne              
elementy robót i  Zamawiający uzna, że  roboty zostały zakończone i nie będzie miał 
zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji po wykonawczej i 
Zamawiający będzie w stanie dokonać zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wcześniej 
wykonany przedmiot Umowy.

   2. W przypadku zaistnienia przesłanek do przedłużenia terminu, określonych w ust. 1 pkt. 1 litera 
a,  b  i  c  termin  zostanie  przedłużony o  czas  niezbędny do wykonania  przedmiotu  Umowy, 
jednakże nie dłuższy niż okres trwania tych przesłanek. 

  3.  Podstawę  zmiany  terminu  w  zakresie,  określonym  w  ust.  1  pkt.  1  i  2  stanowi  wniosek 
Wykonawcy.

  4. Wniosek o przedłużenie lub skrócenie terminu wraz z uzasadnieniem Wykonawca       powinien 
złożyć przed upływem terminu, o zmianę którego wnosi, w terminie 7 dni od  daty wystąpienia 
okoliczności  uzasadniającej dokonanie zmiany.  

Inspektor Nadzoru

§ 7

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiającego na budowie w 
osobie:…………………………………………. zam. ……….………………….........................

Upr. Bud. Nr ………………………………………………….. .......................................... 

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy związanych z jakością i ilością 
robót poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy  zgodnie z 
Umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót i 
przepisami prawa budowlanego.

2. Do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

1)  reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  jej 
realizacji  z  projektem,  pozostałą  dokumentacją  projektową,  przepisami  oraz  zasadami 
wiedzy technicznej,

2)  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych,  a  w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 
do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
    uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
4) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót;
5)  potwierdzenie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także,  na  żądanie 
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
6) wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane.



Kierownik budowy

§ 8

1. Wykonawca ustanawia osobę do kontaktu z Zamawiającym w osobie …..................................    

2. Obowiązki Kierownika Budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
      Kierownik Budowy w szczególności:

1)  składa  oświadczenie  o  podjęciu  obowiązków  przed  rozpoczęciem  robót  będących 
przedmiotem Umowy;

2)  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  sporządza  lub  zapewnia  sporządzenie  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia  robót,  w  tym  jednoczesne  prowadzenie  robót  budowlanych  i  nie  powodowanie 
zakłóceń na terenach i obiektach czynnych , w tym zagrożenia dla  ludzi i mienia;
3) prowadzi dokumentację budowy;
4) koordynuje zadania zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
          a) przy opracowywaniu technicznych i organizacyjnych założeń  planowanych robót    
              budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone           

jednocześnie  lub kolejno;
           b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
               poszczególnych etapów;
5)  koordynuje  działania  zapewniające  przestrzeganie  podczas  wykonywania  robót  budowlanych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach ustawy Prawo budowlane, oraz w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wprowadza niezbędne zmiany w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wynikające z postępu wykonywanych robót budowlanych i montażowych;
6) podejmuje niezbędne działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieuprawnionym;
7)  zapewnia  realizację  robót  budowlanych  w sposób zgodny z  dokumentacją  projektową  oraz 
zapewnia przestrzeganie przepisów BHP. 

    8)  wstrzymuje  roboty  budowlane  w  przypadku  stwierdzenia  możliwości  powstania 
zagrożenia oraz bezzwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ;

9) zawiadamia Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie ze specyfikacja techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych;

10) realizuje zalecenia wpisane do dziennika budowy;
   11)  zgłasza  Zamawiającemu  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonane  roboty  ulegające 

zakryciu  bądź  zanikające  oraz  zapewnia  dokonanie  wymaganych  przepisami  lub 
ustalonych  w  projekcie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych   przed 
zgłoszeniem ich do odbioru,

            12) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami,
  13)  uczestniczy  w  naradach  koordynacyjnych,  odbiorach  i  rozruchu  wybudowanych 

urządzeń.

3. Zmiana Kierownika Budowy ustanowionego w umowie możliwa jest za zgodą Zamawiającego 
po przedstawieniu dokumentów wymaganych na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na przedmiot umowy.

4. Zamawiający zatwierdzi zmianę Kierownika Budowy tylko wówczas, jeżeli jego kwalifikacje i 
doświadczenie  będą  spełniały  wymagania  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia. 

5. Kierownik Budowy  współpracuje z Inspektorem Nadzoru.

OBOWIĄZKI STRON

Zamawiający 



§ 9

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy w dacie zawarcia niniejszej umowy : 
  a)  Specyfikacji  Technicznej  wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych  ;
             b) przedmiar robót 
            c) przekazanie Dziennika budowy - w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

2) przekazywanie sukcesywne Wykonawcy terenu budowy – w terminach  uzgodnionych  z 
Wykonawcą, z tym że przekazanie konkretnego obszaru składającego się na teren budowy 
wymaga dokonania uzgodnienia przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.

3) zapłata za wykonane i odebrane roboty składające się na przedmiot Umowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy;

2.  Przekazanie  dokumentów  wymienionych  w  ust.  1  pkt.  1  będzie  dokonanie  z  udziałem 
przedstawicieli  obu  Stron  i  na  tę  okoliczność  zostanie  sporządzony  Protokół  przekazania 
dokumentów podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

3. Przekazanie terenu budowy będzie dokonywane  przy udziale Kierownika Budowy.

Wykonawca

§ 10

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z Ofertą, obowiązującymi przepisami w tym 
techniczno - budowlanymi, BHP i ppoż, warunkami Umowy.

2.  Roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji  przedmiotu umowy Wykonawca będzie 
prowadził jednocześnie w wielu miejscach i będą one wykonywane w obiektach czynnych w taki 
sposób,  że   nie  będą  zakłócać   działania  obiektów i  dostępności  terenów oraz  wprowadzać 
zagrożenia  dla ludzi i mienia.

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawnej  organizacji  i  zminimalizowania  utrudnień 
wynikających z tytułu realizacji przedmiotu Umowy w obiektach.

4.  Ustalenia  i  decyzje   dotyczące  wykonania   przedmiotu  Umowy  będą  uzgadniane   przez 
Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.

Do  obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

1)  zatrudnienie  wystarczającej  liczby  pracowników  z  odpowiednimi  kwalifikacjami 
pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót    budowlanych i montażowych,

2) wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia oraz zabezpieczenia terenu budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi,

3)  utrzymanie  terenu  budowy  w  czasie  realizacji  robót  w  stanie  wolnym  od  przeszkód 
komunikacyjnych,  z  zastrzeżeniem  ust.  2  oraz  oznakowanie  robót  zgodnie  z  instrukcją 
oznakowania robót,

4) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy,
5)  skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na  ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, 

 7)  pisemne  informowanie  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  o  terminie  zakrycia  robót 
ulegających  zakryciu  oraz  terminie  odbioru  robót  zanikających  (jeżeli  Wykonawca  nie 
poinformował o tych faktach Zamawiającego i Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego),



 8)  pisemne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót 
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

 9)  w przypadku zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót,  ich  części  bądź  majątku  Zamawiającego 
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

10) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu,

5. Wykonawca ma prawo zakazać dostępu na teren budowy każdej osobie, która nie jest związana z 
wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem osób upoważnionych przez  Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami.

§ 11

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dla swoich pracowników  na placu 
budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych, podwykonawców, przedstawicieli 
Zamawiającego  i  innych  podmiotów  mających  prawo  wstępu  na  teren  budowy  oraz 
odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  i  w  związku  z 
wykonywaniem przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca  jest  ubezpieczony z  tytułu  odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej 
działalności  gospodarczej  na  sumę  gwarancyjna  wynoszącą  .......................................  zł. 
(..........................................................), Polisa stanowi Załącznik Nr …... do Umowy.

   3. Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy należy do Wykonawcy.

MATERIAŁY

§ 12

1.  Przedmiot  Umowy  Wykonawca  wykona  przy  użyciu  materiałów  i  armatury  przez  siebie 
zakupionych i zgromadzonych.

2. Wszelkie koszty związane z zakupem wszelkich materiałów i armatury ,w tym także związane z 
transportem na plac budowy, załadunkiem, rozładunkiem, składowaniem , w tym dozorem itp., 
obciążają Wykonawcę.

3.  Przed  zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru   do  zatwierdzenia,  szczegółowe   informacje 
dotyczące proponowanych materiałów, źródła wytwarzania, zamawiania materiałów jak również 
w razie konieczności odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

4. Wszelkie materiały muszą mieć aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty dopuszczeniowe dla 
zastosowania wyrobów do stosowania w obiektach Służby Zdrowia, atesty itp. dopuszczające 
do stosowania  w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony 
pożarowej.

5.  Wszelkie  zastosowane  materiały muszą  spełniać  warunki  określone  przez  ustawę  z  dnia  16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz być oznakowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie  systemów oceny 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem  CE (Dz.U. Nr 195, 
poz.  2011) lub rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia 11 sierpnia 2004r.  w sprawie 
sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobów  znakowania  ich 
znakiem  budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

6.  W  każdym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dołożenia   wszelkich  starań,  aby 
zastosowane  materiały  i  armatura  były  jak  najwyższej  jakości,  a  określone  przez  ich 
producentów okresy gwarancyjne jak najdłuższe.



7. Niedopuszczalne jest  stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia.

8.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła   nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie 
materiały z danego źródła  uzyskają zatwierdzenie.

 9.  Każdy   rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i 
niezapłaceniem. 

 10. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

 11. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

 12.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego   Wykonawca   obowiązany  jest  okazać   w  stosunku  do 
materiałów na budowie:

    a) certyfikat  na znak bezpieczeństwa,
    b) deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub  aprobatę techniczną  
    c)  certyfikaty dopuszczeniowe dla zastosowania wyrobów do stosowania w obiektach Służby 
Zdrowia

   13. W przypadku składowania materiałów lub/i armatury na terenie budowy miejsce składowania 
winno być tak wyznaczone by nie powodowało żadnych lub większych  zakłóceń w korzystaniu 
z terenu zaś prawidłowe zabezpieczenie obciąża Wykonawcę.

 14. Odpady,  ewentualnie także materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca będzie usuwał  z 
terenu budowy na bieżąco.

                                                             PODWYKONAWCY

                                                                                  § 13

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części robót budowlanych przez podwykonawców . 
Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych 
im części robót.

2. Zakres robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców 
określa Załącznik Nr 4 do Oferty.*

3. Zmiana podwykonawcy po zawarciu Umowy niniejszej  wymaga zgody  Zamawiającego. W tym 
celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymogi kwalifikacyjne 
podwykonawcy  oraz  projekt  umowy,  jaka  ma  być  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  a 
podwykonawcą. 

4. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w tym samym stopniu, 
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Umowa z podwykonawcą

§ 14

1. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego.



2. Jeżeli  Zamawiający  w terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu przez  Wykonawcę  umowy z 
podwykonawcą  lub  jej  projektu,  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Zamawiający  nie  wyrazi  zgody  na  zawarcie  umowy z  podwykonawcą,  której  treść  będzie 
sprzeczna z treścią Umowy.

4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest  zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

6. Wykonawca  ,  podwykonawca  lub  dalszy podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane , 
jest obowiązany,  w trakcie realizacji Umowy do  przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy  ,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć 
zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem 
umowy.

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

8. Zamawiający  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w ust. 7.

Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń   do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację 
projektu umowy przez zamawiającego.

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

10. Zamawiający , w terminie określonym w ust. 8 , zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadkach określonych w  ust. 8. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo , której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 ,  uważa się  za akceptację  
umowy przez zamawiającego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię  zawartej umowy o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są   dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  
zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości 
Umowy.

13. W  przypadku ,o którym mowa w ust.12 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż  określony w ust.7 zamawiający informuje o tym wykonawcę  i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Postanowienia ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.



15. Wykonawca ma obowiązek przedkładania  zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , a także projektu jej zmian , oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub  usługi oraz ich zmian. 

§ 15

1.  Zawierający  umowę  z  podwykonawcą  oraz  Zamawiający  i  Wykonawca  ponoszą  solidarną 
odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane  wykonywane  przez 
podwykonawcę. Odmienne postanowienia umów są nieważne.

2. W przypadku zawarcia bez zgody Zamawiającego umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub 
podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, 
zmiany warunków umowy z podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględniania sprzeciwu 
lub zastrzeżeń do  umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z 
odpowiedzialności określonej w ust. 1.

3.  W  sytuacji  określonej  w  ust.  2  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odmowy  podpisania 
protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania 
umów do warunków określonych w Umowie. 

 

WYNAGRODZENIE

                                                                      § 16
1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły na podstawie 
oferty złożonej przez Wykonawcę, w formie wynagrodzenia kosztorysowego , w wysokości 
zgodnej ze złożonym kosztorysem ofertowym na zadanie nr …....

2.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  wyraża  się  kwotą  brutto  ................................  zł. 
(słownie: .............................................................................................................................), w tym 
podatek od towarów i usług VAT stanowi kwotę ...................................zł. (słownie: 

     ……............................................................................................................................).  

3. Kwota określona w ust. 2 obejmuje wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w 
Umowie, zawiera wszystkie koszty całkowitego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty 
robót budowlanych wraz z kosztami usunięcia wad lub/i usterek, koszty materiałów i armatury i 
ich zakupu oraz składowania, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia, 
uporządkowania terenu budowy i itp.

                                                                  § 17

1. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy kwoty z faktury wynosi  30 dni licząc od daty 
doręczenia  Zamawiającemu  faktury  wraz  ze  stosownymi  dokumentami  potwierdzającymi 
wykonanie robót, których dotyczy faktura, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 10.

2.  Zapłaty  Wynagrodzenia  Zamawiający  dokona  w  formie  polecenia  przelewu  na  konto 
Wykonawcy podane na fakturze.

3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. W przypadku niedochowania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca ma prawo do 
odsetek za okres zwłoki w wysokości odsetek ustawowych.

5. Obie Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.

6. Dla ważności faktury VAT nie jest wymagany podpis Zamawiającego.



7.  Warunkiem  dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  z  faktury  jest  złożenie 
Zamawiającemu,  w  terminie  10  dni  od  złożenia  faktury,  pisemnego  oświadczenia 
podwykonawcy,  którego  wynagrodzenie  jest  częścią  składową   wystawionej  faktury,  że 
wynagrodzenie z tej faktury zostało mu zapłacone. Oświadczenie winno zawierać oznaczenie 
kwoty należnej podwykonawcy z tej faktury oraz datę zapłaty. Za datę zapłaty wynagrodzenia 
dla podwykonawcy przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego podwykonawcy.

8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 7 Zamawiający 
zatrzyma  kwotę  z  faktury  w  wysokości  równej  wynagrodzeniu  podwykonawcy  do  czasu 
otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust.13-20.

9.  W sytuacji  umów podwykonawców z  kolejnymi  podwykonawcami  stosuje  się  odpowiednio 
postanowienia ust. 7 i 8.

 10.  Zamawiający   wstrzyma  zapłatę  należności  w  przypadku  złożenia  przez  Wykonawcę 
dokumentów budzących wątpliwości,  a także w przypadku odmowy akceptacji  faktury przez 
Inspektora Nadzoru   – do czasu usunięcia nieprawidłowości lub braków.

 11.  Wstrzymanie  płatności  z  przyczyn  określonych w ust.  7  i  ust.  10 nie  stanowi  okoliczności 
uzasadniającej wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

 12. Faktura końcowa wraz z protokołem odbioru końcowego stanowi dowód tego, że Strony są 
całkowicie rozliczone z Umowy.

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

 14.  Wynagrodzenie ,  o którym mowa w ust.  13 dotyczy wyłącznie należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu   przez  zamawiającego   umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu   zamawiającemu   poświadczonej  za  zgodność  z 
oryginałem  kopii umowy  o podwykonawstwo , której przedmiotem  są dostawy lub usługi.

 15. Bezpośrednia zapłata  obejmuje wyłącznie  należne wynagrodzenie , bez odsetek, należnych 
podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy.

 16.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty   wykonawca  ma  prawo   zgłoszenia  pisemnych  
   uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   
        lub dalszemu podwykonawcy , o których mowa w ust. 13.

  17.Zamawiający informuje wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od  
        dnia doręczenia tej informacji.

  18.W przypadku zgłoszenia uwag , o których mowa w ust. 17 , w terminie wskazanym przez  
       zamawiającego , zamawiający może:
       1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
            podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

   2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
 albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu 



podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca  wykaże zasadność takiej 
zapłaty.    

19.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty  podwykonawcy lub dalszemu   podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  13,  zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy.

20. Konieczność  wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 lub konieczność  dokonania  bezpośrednich zapłat na 
sumę  większą  niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę  do odstąpienia od Umowy.    

21.Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy  jest przedstawienie dowodów zapłaty  
wymagalnego wy nagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w 
ust.13, biorącym udział w realizacji  odebranych robót budowlanych.

ODBIÓR ROBÓT

§ 18

1. Gotowość  do  odbioru   robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  Wykonawca  będzie 
zgłaszał  Inspektorowi  Nadzoru  wpisem  w  Dzienniku  budowy  i  w  formie  pisemnej. 
Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektor Nadzoru ma obowiązek  przystąpić do odbioru robót 
w  terminie  do  3  dni  od  daty  wpisu  do  Dziennika  budowy  i  otrzymania  pisemnego 
powiadomienia. 

2. O planowym zakończeniu realizacji robót budowlanych i  oddaniu przedmiotu umowy do 
użytkowania  Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie  później  niż  5 roboczych dni  przed 
planowanym terminem odbioru końcowego.

3. Gotowość  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  i  Inspektorowi 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy  w terminie 3 dni od zakończenia robót objętych umową.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  końcowy  przedmiotu umowy w ciągu 3 
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o 
tym Wykonawcę.

5. Strony postanawiają, że z czynności  odbioru będzie spisany protokół  zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy  wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w 
tej dacie wad.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności  ujawniono   istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają   użytkowanie  przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

7.  Roboty, które nie spełniają warunków Umowy, podlegają rozbiórce i przebudowie przez 
Wykonawcę lub usunięciu usterek w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Dokumentacja przy odbiorze robót
§ 19

1.  Razem  z  zawiadomieniem  o  dokonanie  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
Zamawiającemu:
1) oryginał dziennika budowy,
2) deklaracje  zgodności,  atesty,  certyfikaty  i  inne  dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie 

zastosowanych materiałów i armatury  do wbudowania w obiekt budowlany,
3) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;

      4)  oświadczenia podwykonawców, że otrzymali  wynagrodzenie ;



      5) oświadczenie Kierownika budowy:

a)  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  umowy  z   przedmiarem  robót  i  specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, drogi, ulicy;

        6)  karty gwarancyjne producentów i dostawców;
    7)   dla  gotowych  elementów,  np.  odpowiednie  certyfikaty,  atesty higieniczne,  deklaracje 

zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami.
       8)kosztorys powykonawczy;

       9) inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego, których wykaz na piśmie  przed            
odbiorem końcowym  przedłoży Inspektor Nadzoru.      

§ 20

1. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty  zostały zakończone  i nie  będzie  miał zastrzeżeń, co do 
kompletności i prawidłowości dokumentacji po wykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy  datę odbioru końcowego robót.

2. Jeżeli  Zamawiający stwierdzi, że roboty nie  zostały  wykonane lub będzie miał 
zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji po wykonawczej, w 
porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę 
zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego.

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

4. Zamawiający  wyznaczy  datę  pogwarancyjnego  odbioru  robót  przed  upływem  terminu 
gwarancji oraz datą odbioru robót  przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o 
tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

Usuwanie wad

§ 21

1. Strony  postanawiają,  że  termin   usunięcia  przez  Wykonawcę  wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze końcowym wynosić będzie 14 dni, chyba że Strony przy odbiorze postanowią inaczej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania  wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu

§ 22

1.  Jeżeli  niedotrzymanie  gwarantowanych  parametrów przedmiotu  umowy  będzie  wynikało  z 
winy  Wykonawcy,  Wykonawca  dokona   ewentualnej  przebudowy  przedmiotu  umowy  -  w 
zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym - w celu doprowadzenia jego parametrów do 
gwarantowanych i poniesie wszystkie koszty z tym związane, w tym koszty ponownych prób 
potwierdzających uzyskanie gwarantowanych parametrów.

2. Jeżeli  w  toku  odbioru  zostaną  stwierdzone  inne  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują 
następujące uprawnienia:

     1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
     2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:



         a)  w  przypadku,  gdy  umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z 
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

         b)  w  przypadku  gdy  uniemożliwiają  one  użytkowanie  zgodne  z  przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi.

Zawiadomienie o wadach

§ 23

1. Zamawiający zobowiązany jest  niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach,  usterkach i 
szkodach  stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

2.  Okres  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji  pozostaje  niezależny  od  częstotliwości 
dokonywania przez Wykonawcę przeglądów serwisowych.

3. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą, w okresie obowiązywania gwarancji na 
pisemne wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest podjąć  działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady:

1) czas reakcji /przyjazdu serwisu – 24 godziny od zgłoszenia wady/usterki;
2) czas usuwania wady – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o 

wadach, usterkach lub szkodzie, ale nie dłużej niż  do 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego. 

5. Jeżeli  Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w  ust.  4 Zamawiający może 
zlecić  ich usunięcie  osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Inne obowiązki Wykonawcy

§ 24

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych przedmiotu umowy.

2.  Przeglądy serwisowe będą dokonywane przez Wykonawcę  bezpłatne i  odbywać się będą w 
okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ustaloną przez Wykonawcę, nie rzadziej niż 
raz na dwa lata.

NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY

§ 25

1. Jeżeli któraś ze Stron nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy przyjmuje 
się, że dopuszcza się naruszenia warunków Umowy.

2. W  czasie  trwania  umowy  Strony  na  piśmie  przedstawiają  sobie  wzajemnie  zarzuty 
dotyczące naruszenia warunków umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest  w terminie 4 dni  od daty otrzymania zarzutów przekazać 
Zamawiającemu  swoje stanowisko w przedmiocie zarzutów Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy swojej decyzji w przedmiocie 
zarzutów, w terminie 4 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy co do zarzutów.

5. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, Zamawiający może:

    a) przerwać realizację  umowy w każdym terminie i ze skutkiem natychmiastowym,
    b) obciążyć Wykonawcę karami umownymi,
    c) wypowiedzieć Umowę  w części robót nie wykonanych,



 d) odstąpić od Umowy z przyczyn (winy) leżących po stronie Wykonawcy – termin do odstąpienia 
od Umowy wynosi dwa tygodnie od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu naruszenia 
warunków umowy, odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
                           

Wykonawca

§ 26

1. W sytuacji gdy:

    1) Wykonawca nie rozpoczął  realizacji przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z Umową z 
przyczyn przez siebie zawinionych;

    2)  Wykonawca realizuje  roboty budowlane składające się na przedmiot  umowy  w sposób 
niezgodny  z  Umową  lub  odmawia  prowadzenia  robót  zgodnie  z  postanowieniami 
Umowy;

    3) Wykonawca odmawia wykonania lub ignoruje polecenia Inspektora Nadzoru;
4)  Wykonawca  nie  usuwa  wad  lub  usterek  w  terminie  uzgodnionym  przez  Strony  lub 

zakreślonym przez Zamawiającego;
    5) wszczęto proces likwidacji Wykonawcy lub ogłoszono upadłość Wykonawcy;

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy 
lub znacznej jego części,

7) ma miejsce inna przeszkoda prawna uniemożliwiająca wykonanie Umowy,
8)  Wykonawca  przerwał  realizację  przedmiotu  Umowy i  przerwa  trwa  ponad  1  tydzień  ,  z 

wyjątkiem przerwy spowodowanej warunkami atmosferycznymi,

  -  Zamawiający  może  rozwiązać  Umowę  z  zachowaniem  jednotygodniowego  okresu 
wypowiedzenia.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę  bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 
    jeżeli Wykonawca dokona zmiany zakresu lub terminu realizacji części zadania, bez    uzyskania 

uprzedniej zgody.

3. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia i bez wypowiedzenia  nie niweczy innych 
   praw czy uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy.

4. W razie rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy.

5. W przypadku, o którym mowa ust. 4, Strony wspólnie sporządzają protokół stwierdzający    
stan zaawansowania robót na dzień rozwiązania Umowy, który będzie podstawą rozliczenia 

    należności Wykonawcy.

6. W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
   leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych 
okolicznościach.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
    należnego z tytułu wykonania części Umowy.

Zamawiający

§ 27
1. W sytuacji gdy Zamawiający zawiesza postęp robót na ponad 10 dni z przyczyny nie 

przewidzianej w Umowie lub nie spowodowanej zwłoką Wykonawcy Wykonawca może rozwiązać 
Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 1 tygodniowego  okresu wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia nie ogranicza innych praw czy uprawnień    



    Wykonawcy wynikających z Umowy.

3.  Wykonawca  może  odstąpić  od  Umowy  w  szczególności,  jeżeli  Zamawiający  zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań wynikających z Umowy wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca 
od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 3 i musi    zawierać 
uzasadnienie.

KARY UMOWNE

§ 28

1. Naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub  nienależytego  Umowy nastąpi  przez 
zapłatę kar umownych. 

2. Podstawę do obliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie brutto określone w §  16 ust. 2 
dla całego przedmiotu umowy …………………………. zł.

3. Kary będą naliczane w następujących  wypadkach i wysokościach:

    1) Wykonawca zapłaci kary umowne za:

        a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki;

        b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy  odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i 
rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

       c) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %;

       d) braku zapłaty lub nieterminowej  zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom- w wysokości 5%;

      e)  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są  roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2%;

       f)   nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem   kopii  umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokości 2%;

       g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu  zapłaty- w wysokości 2%.

    2) Zamawiający zapłaci kary umowne za:

 a)  za  zwłokę  w  przekazaniu  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  9  ust.  1  pkt.  1,  w 
wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

       b) za zwłokę w odbiorze końcowym – w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
        c) za  odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 

%, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 26 ust. 6.

4.  Strony  mają  prawo  żądać  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.

SIŁA WYŻSZA

§ 29

1. Strony  Umowy  zwolnione  są  od  odpowiedzialności   z  tytułu  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej.

2. Przez  siłę  wyższą,  na  potrzeby  Umowy,  rozumie  się  następujące  zdarzenia  negatywnie 
oddziałujące na wywiązanie się przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyjętych zobowiązań:

    a)  wojnę,  rewolucję,  rozruchy,  powstanie,  zamieszki,  inwazję,  konflikt  zbrojny,  akt 
terroryzmu bądź sabotażu;



    b) wypadek, w wyniku którego nastąpiło skażenie radioaktywne bądź  chemiczne;
     c) eksplozję, pożar, powódź, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi bądź jakiekolwiek podobne 

zagrożenie,
     d) zarazę  bądź inną poważną epidemię.

3.  W razie  wystąpienia  okoliczności  siły  wyższej  Strony mogą dokonać  rozwiązania  niniejszej 
umowy, bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

§ 30

Załączniki do Umowy stanowiące integralną część Umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ..............................

2. Wykaz robót , które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

3. Polisa z dnia …................

Stanowisko Stron co do treści Umowy

§ 31

1.  Strony  są  zgodne  co  do  tego,  że  istotne  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia są wprowadzone do Umowy oraz że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z 
Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy.

2. Strony są zgodne co do tego, że Specyfikacja Istotnych Warunków w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na: Dostosowania pomieszczeń Apteki szpitalnej do wymagań Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r.

 Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………………… i Umowa stanowią jedną 
całość.

ZMIANA UMOWY

§ 32

1.Wszelkie zmiany umowy z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Dopuszcza się dokonanie zmiany umowy , w sytuacji gdy:
   1) w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje konieczność zmiany dokumentacji ,o której 
mowa w § 9 ust 1 pkt 1 lub takiej zmiany dokona Zamawiający,
   2) w wyniku działania siły wyższej nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy lecz po 
przerwie przedmiot umowy może być realizowany,

3) w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność wykonania robót innego rodzaju, od 
których zależy wykonanie przedmiotu umowy.

3. Dopuszcza się dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za 
przedmiot umowy tylko w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT i tylko o 
różnicę w stawkach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33
W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, 

przepisy ustawy Prawo budowlane.



§ 34

Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 35

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 * Jeżeli Wykonawca nie wskaże podwykonawców to Umowa nie będzie zawierała tego zapisu.

Wykonawca                                                                       Zamawiający

 


