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ROZDZIAŁ 1 - Nazwa oraz adres Zamawiającego 

1. Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Ogrodzieńcu 

ul. Pl. Wolności 23 

42-440 Ogrodzieniec 

tel. 32 67-337-31, 

strona internetowa Zamawiającego do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 

http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl 

poczta elektroniczna (e-mail) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 

bip@poczta.onet.eu 

2. Zamawiający zaleca, aby wszelkie pisma z wyłączeniem oferty i dokumentów 

składanych wraz z ofertą, związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, objętego niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, były 

kierowane do Zamawiającego na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Ogrodzieńcu 

ul. Pl. Wolności 23 

42-440 Ogrodzieniec 

ROZDZIAŁ 2 - Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego w tzw. procedurze „odwróconej”, opisanej w rozdz. 13 ust. 2 SIWZ, 

zwane dalej w skrócie „postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub 

postępowaniem”,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej w 

skrócie „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. - Kodeks cywilny (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

4. Zamówienie nie jest udzielane w częściach. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 

209 000 euro, natomiast przekracza kwotę 30 000 euro i została określona jako iloraz 

wartości wyliczonej w złotych i przelicznika średniego kursu złotego w stosunku do euro 

wynoszącego 4,1749, podanego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl/
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28.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.poz. 2254). 

5. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zwana dalej w skrócie „SIWZ" 

stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę  

i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

w trakcie jego realizacji. 

6. Modyfikacje SIWZ, zapytania Wykonawców w sprawie treści SIWZ i udzielone przez 

Zamawiającego wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

ROZDZIAŁ 3 - Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwy i kody CPV: 

 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części.  

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków.   

45215100-8  Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 

45430000-0 Roboty podłogowe posadzki 

45420000-7 Stolarka drzwiowa i okienna 

45262500-6 Uchwyty, poręcze – elementy ślusarsko - kowalskie 

45410000-4 Oblicowania ścienne wewnętrzne  

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, która obejmuje Remont II piętra z adaptacją na 

usługi rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (składająca się z 

projektu budowlanego i przedmiaru robót) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych (załącznik nr 1 do SIWZ). 
 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, 

zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 

względem cech technicznych i jakościowych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 

parametrów nie gorszych od opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

ROZDZIAŁ 4 - Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania zamówienia nie więcej niż 120 dni od daty podpisania umowy. 

Przedmiot zamówienia może być realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8,00 do 7,00. 

2. Za datę zakończenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, uważa się datę podpisania przez Zamawiającego 
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protokołu odbioru końcowego wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

3. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia 

sprawowania nadzoru autorskiego, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu robót budowlanych objętych nadzorem autorskim. 

 

ROZDZIAŁ 5 - Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

Wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej  

i zawodowej. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. 

8. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące 

zdolności technicznej i zawodowej: 

1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

okresie, co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia o 

wartości co najmniej 280.000,00 zł brutto; 

2). Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która posiada: 
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

niezbędnym do wykonania zamówienia oraz posiada aktualne zaświadczenia o 

wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

(Zamawiający uzna za równoważne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w wyżej wymienionych specjalnościach uzyskane na 

podstawie poprzednich przepisów oraz uprawnienia uzyskane na zasadach 

określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 

2010 r. poz. 1623 tekst jednolity z późn. zm) a także uprawnienia osób 

spełniających wymagania, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. z 2013 r. poz. 932), jeżeli będą upoważniały do kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym będącym 

przedmiotem zamówienia) 

  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) warunek opisany ust. 8 pkt 1 SIWZ winien zostać spełniony przez minimum jednego 

Wykonawcę; 

2) warunek opisany w ust. 8 pkt 2 SIWZ winien zostać spełniony przez minimum  jednego 

Wykonawcę. 

9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 8 SIWZ, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

10. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa  

w ust. 10 SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, o którym mowa w ust. 12 SIWZ.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 

ustawy Pzp.  

3) w odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień lub doświadczenia, Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują  usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane.  

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić 
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Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zobowiązanie dostarczane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, 

winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,  

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający w celu oceny stopnia i rzeczywistego dostępu Wykonawcy do 

dysponowania przez niego zasobami innych podmiotów, na których Wykonawca polega 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, może, poza zobowiązaniem, o którym 

mowa w ust. 12 SIWZ, żądać również od Wykonawcy, przedłożenia dokumentów 

dowodowych, zawierających w szczególności informacje wymienione w ust. 12 pkt 1 – 4 

SIWZ, które Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów w stosownej 

sytuacji powinien posiadać. 

14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 8 SIWZ. 

15. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1  

ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (przesłanki obligatoryjne). 

16. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Zamawiający wyklucza również Wykonawcę (przesłanki 

fakultatywne): 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

17. Wykluczenie Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego następuje zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

18. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 (przesłanki obligatoryjne) lub ust. 5 pkt 1, 

2 i 4 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne wymienione w ust. 17 SIWZ), może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

19. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ 6 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 

2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu.  

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada 

dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie,  

o którym mowa w ust. 3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie.  

Oświadczenie to ma wstępnie potwierdzać: 

1) brak podstaw do wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie;  

2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 SIWZ. 

6. W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy 

wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada 
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dokumenty wymienione w § 5 pkt 1 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r . poz. 1126), tj.: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że podmiot, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot, o którym 

mowa w art. 22a ustawy Pzp, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp; 

5) oświadczenie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o braku wydania 

wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o braku orzeczenia 

wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

7) oświadczenie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o braku wydania 

prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia 
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wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 

8) oświadczenie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o braku wydania 

wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 

9) oświadczenie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o niezaleganiu  

z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w rozdz. 5 ust. 8 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

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

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

Ww. wykaz stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień, 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w: 

 

1) ust. 1 pkt 1 SIWZ; 

2) ust. 6 SIWZ, jeżeli Wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

polega na zasobach innego podmiotu; 

3) ust. 7 SIWZ. 

 

9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, 
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którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  

10. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 SIWZ, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, do oświadczeń i dokumentów 

zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r . poz. 1126).  

ROZDZIAŁ 7 – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się:  

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  

2012 r. - Prawo pocztowe (t.j, Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm); 

2) osobiście; 

3) za pośrednictwem posłańca;  

4) przy pomocy adresu email: bip@poczta.onet.eu 

2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 

wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca: 

1) Zamawiającemu – winny zostać dostarczone na adres: SPZOZ Ogrodzieniec, ul. Pl. 

Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec 

 

2) Wykonawcy – winny zostać dostarczone na wskazany w jego ofercie adres, a jeżeli 

Wykonawca nie poda tego adresu w ofercie, to dostarczenie korespondencji odbywa się 

na adres siedziby Wykonawcy/adres głównego miejsca wykonywania działalności. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, winny zostać przesłane na: 

bip@poczta.onet.eu 
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1) Wykonawcy – na wskazany w jego ofercie adres poczty elektronicznej , a jeżeli 

Wykonawca nie poda w ofercie adresu poczty elektronicznej, to przekazanie 

korespondencji odbywa się na adres poczty elektronicznej właściwy dla Wykonawcy, o 

ile Zamawiający jest w stanie ustalić adres poczty elektronicznej Wykonawcy i uzyskać 

jego potwierdzenie przez Wykonawcę. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu faksu 

winny zostać przesłane:  

1) Zamawiającemu – na adres: bip@poczta.onet.eu 

6. Wykonawcy – na wskazany w jego ofercie adres email Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca 

nie poda w ofercie adresu email.  

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu adresu 

email z zastrzeżeniem, wymagają  następnie niezwłocznego dostarczenia w formie 

wymaganej przepisami ustawy Pzp  

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca. 

8. Wykonawca nie może przekazywać Zamawiającemu przy użyciu faksu lub komunikacji 

elektronicznej: 

1) dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego do ich 

złożenia na podstawie art. 26 ust. 2 lub 26 ust. 2f lub 26 ust. 3 lub 26 ust. 3a  

ustawy Pzp, których forma została ściśle określona w przepisach ustawy Pzp  

oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (DZ. U. z 2016 r. poz. 1126), a w sprawach nieuregulowanych 

tymi przepisami w Kodeksie cywilnym; 

2) wyjaśnień udzielanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego do ich złożenia 

na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp lub art. 90 ust. 1 lub art. 90 ust. 1 a, których 

przekazywana treść wymaga dochowania zasady pisemności postępowania. 

9. Za termin doręczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 

6, uznaje się termin przejścia ich do systemu informatycznego prowadzonego i 

kontrolowanego przez odbiorcę, tj.: 

 

1) w przypadku wysłanego maila – przyjęcie maila przez serwer odbiorcy  

i zarejestrowania na nim przekazywanych danych, udokumentowanego raportem  

z zakończonego sukcesem dostarczenia maila na skrzynkę pocztową odbiorcy. 

10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt  

ich otrzymania. 



 

 
14 

11. Osoby uprawnione (wyznaczone przez Zamawiającego) do porozumiewania się  

z Wykonawcami:  

1) w zakresie opisu przedmiotu i procedury zamówienia: 

Bogdan Kuśmierski - Tel. 501 103 199 

    Piotr Parzoch – Tel. 793388835 

12. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

bip@poczta.onet.eu 

13. 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust. 12. 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. 

16. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

ROZDZIAŁ 8 – Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

ROZDZIAŁ 9 – Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

ROZDZIAŁ 10 – Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci 

elektronicznej.  

mailto:bip@poczta.onet.eu
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2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń, oraz innych dokumentów, w jednym  

z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

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

polski. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2  

do SIWZ. 

6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą złożyć należy pełnomocnictwo  

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę 

w ofercie błędy i omyłki w zapisach, przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 

podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

10. Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty (treści oferty) Wykonawca 

winien dołączyć oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, które podobnie jak oferta winno być podpisane i złożone w oryginale – 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.  

11. Ofertę należy przygotować tak aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12. Oferta ze wszystkim załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony 

oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami, zostały:  

 połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekomplentację  

(np. zszyte, spięte, bindowane, itp.), 

 ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy, przez które należy rozumieć: 

 w spółkach prawa handlowego osoby upoważnione – zgodnie z danymi 

ujawnionymi w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 

 w pozostałych podmiotach osoby wskazane w CENTRALNEJ EWIDENCJI  

I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli podmiot prowadzi 

działalność gospodarczą, 

 jeżeli Wykonawca/Wykonawcy ustanowili pełnomocnika - w każdym przypadku 

przez PEŁNOMOCNIKA, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 
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W przypadku, gdy na stronie oferty lub oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6  

ust. 3 SIWZ, widnieje popis identyfikujący Wykonawcę, parafka Wykonawcy na tej 

stronie nie jest wymagana. Zasada umieszczania parafki obowiązuje również dla 

dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert 

zgodnie z procedurami określonymi przepisami ustawy Pzp. 

13. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego dotyczącego wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,  

i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, Wykonawca w formularzu 

ofertowym winien zamieścić ww. dane. 

14. W formularzu oferty Wykonawca winien bezwzględnie zaoferować: 

1) cenę ofertową - w zł; 

2) termin wykonania zamówienia; 

zapoznając się wcześniej dokładnie z postanowieniami SIWZ.  

15. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej 

wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. Tylko w przypadku, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca w formularzu oferty, w miejscu 

do tego wyznaczonym przez Zamwiającego, podaje niezbędne do oceny jego oferty 

informacje, wskazując nazwę usługi/usług, których świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

16. Złożona oferta wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. 6 ust. 3 SIWZ, będzie 

jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca składający ofertę 

zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

2) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503  

z późniejszymi zmianami), muszą być one oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ 

– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone,  
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jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez Wykonawcę umieszczone na końcu 

oferty w wewnętrznej kopercie z oznakowaniem koperty: „tajemnica 

przedsiębiorstwa”.  

3) Wykonawca winien zastrzec informację nie później niż w terminie składania ofert 

oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

4) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu,  

a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie; 

5) Jeżeli oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty, dostarczane przez 

Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, według Wykonawcy będą stanowiły 

tajemnicę przedsiębiorstwa, to Wykonawca winien oznaczyć je klauzulą:  

NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, a kopertę lub 

opakowanie, w której się znajdują, opatrzyć napisem: „Otworzyć przez komisję 

przetargową – tajemnica przedsiębiorstwa”; 

6) Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią zdaniem Wykonawcy 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszystkie oświadczenia, 

zaświadczenia i inne dokumenty, składane w trakcie niniejszego postępowania,  

są jawne bez zastrzeżeń; 

7) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, 

spowoduje ich odtajnienie. 

18. Opakowanie i adresowanie oferty: 

1) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta 

lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Remont II piętra z 

adaptacją na usługi rehabilitacyjne w budynku 

SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23" 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2) kopertę lub inne opakowanie, w której będzie znajdowała się oferta, należy:  

 zaadresować na adres siedziby Zamawiającego: SPZOZ Ogrodzieniec,  

ul. Pl. Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec, parter pok. Nr 1 

 opatrzyć adresem i nazwą Wykonawcy składającego ofertę. 

19. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę: 

1) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 

oznaczenie: 
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Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„Remont II piętra z adaptacją na usługi rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w 

Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23" 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2) oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, 

treść oświadczenia Wykonawcy o zmianie oferty, przywołanie nazwy i numeru 

referencyjnego postępowania oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy; 

3) kopertę lub inne opakowanie, w której będzie znajdowało się oświadczenie o zmianie 

oferty, należy: 

 zaadresować na adres siedziby Zamawiającego: SPZOZ Ogrodzieniec,  

ul. Pl. Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec, parter pok. 1 

 opatrzyć adresem i nazwą Wykonawcy zmieniającego złożoną ofertę. 

20. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę: 

1) oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty z przywołaniem 

nazwy i numeru referencyjnego postępowania oraz podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy; 

2) wycofania oferty Wykonawca może dokonać: 

a) osobiście, wraz z odbiorem wycofanej oferty w miejscu składania ofert, 

przedkładając oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty, oraz potwierdzając 

właściwym dokumentem uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, 

b) za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z 

późn. zm), dokonującego odbioru wycofanej oferty w miejscu składania ofert, 

który posiada pełnomocnictwo do odbioru wycofanej oferty i przedkłada 

oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty, oraz potwierdza właściwym 

dokumentem uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby lub osób 

podpisujących to oświadczenie, 

c) za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego, nieposiadającego 

wymaganego pełnomocnictwa do odbioru wycofanej oferty – poprzez złożenie  

w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu pisemnego oświadczenia,  

że Wykonawca ofertę wycofuje, oraz właściwego dokumentu potwierdzającego 

uprawnienie osoby lub osób podpisujących to oświadczenie do reprezentowania 

Wykonawcy. Koperta lub inne opakowanie zawiera wówczas oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym 
na „Remont II piętra z adaptacją na usługi rehabilitacyjne w budynku 

SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23"  



 

 
19 

3) oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu złożonej oferty oraz 

podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy; 

4) kopertę lub inne opakowanie, w której będzie znajdowało się oświadczenie  

o wycofaniu oferty, należy: 

 zaadresować na adres siedziby Zamawiającego: SPZOZ Ogrodzieniec,  

ul. Pl. Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec, parter pok. Nr 1 

 opatrzyć adresem i nazwą Wykonawcy wycofującego złożoną ofertę. 

5) Zamawiający za pośrednictwem operatora pocztowego zwraca niezwłocznie 

Wykonawcy wycofaną przez niego ofertę w sposób określony w ust. 20 pkt 2 lit c. 

ROZDZIAŁ 11 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania ofert: SPZOZ Ogrodzieniec,  

ul. Pl. Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec, parter pok. Nr 1, 

b) termin składania ofert: do dnia 19.09.2016 r., do godz. 10:00. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: SPZOZ Ogrodzieniec,  

ul. Pl. Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec, parter pok. Nr 2, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 19.09.2016 r. o godz. 10:05.  

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzone numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia,  

a osoba dostarczająca ofertę otrzyma potwierdzenie złożenia oferty, zawierające 

informacje: 

1) nazwa Wykonawcy składającego ofertę; 

2) datę złożenia oferty; 

3) godzinę i minutę złożenia oferty. 

4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach, oraz dodatkowo informacje dotyczące pozostałych kryteriów, 

którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 

składania ofert. 
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ROZDZIAŁ 12 – Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Pzp, która 

została podana przez Wykonawcę w formularzu oferty w zapisie liczbowym i słownie, 

z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Wykonawca w ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ) określi liczbowo 

i słownie cenę oferty brutto w zł (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym ceny oferty, 

Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika  

z popełnionych omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

4. Cena za wykonanie całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi ryzyko Wykonawcy z tytułu 

niemożliwych do ustalenia w opisie przedmiotu zamówienia ilości jego pobytów na 

budowie lub w siedzibie Zamawiającego. 

5. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia 

wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia , tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT wynoszącej 23%. 

7. Na ww. cenę składają się: 

 wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dokonuje rozbicia ceny oferty w zawieranej umowie według ww. ustaleń. 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę usługi/usług, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ 13 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, że najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (procedura odwrócona). 

3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 SIWZ, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
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4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i przypisami do nich wagami: 

 

5. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i: 

1) terminu wykonania zamówienia; 

6. Oferta Wykonawcy będzie oceniana przez Zamawiającego zgodnie z poniższym wzorem: 

Cn         STo           

P = C * 
_______

   +  ST * 
_______

   

Co         STl          

 

gdzie: 

 

P -  łączna ilość punktów dla ocenianej oferty; 

C - maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt (jednemu procentowi 

znaczenia tego kryterium odpowiada jeden punkt); 

Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł; 

Co - cena oferty ocenianej, w zł; 

ST – maksymalna ilość punktów dla kryterium terminu wykonania umowy; 

STo – zaoferowana najniższa ilość dni terminu wykonania umowy;. 

STl – ilość dni oferty ocenianej;. 

W przypadku niewypełnienia w formularzu oferty ilości dni wykonania umowy, 

Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.  

 

UWAGA PRZYJĘCIE TERMINU WYKONANIA UMOWY KRÓTSZEGO NIŻ 60 

DNI DLA POTRZEB NINIEJSZEGO PRZETARGU SPOWODUJE PRZYJĘCIE 

60 DNI. 

 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

L.p. Kryterium Waga kryterium w ocenie ofert 

1. Cena 60% 

2. Termin wykonania zamówienia 40% 

Razem 100% 
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oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

8. Przy obliczaniu ilości punktów Zamawiający zastosuje w każdym z ustalonych kryteriów 

zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku - według zasady, że trzecia cyfra po przecinku 

od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia 

cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i ustalonych w SIWZ innych kryteriów, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

ROZDZIAŁ 14 – Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących umowę,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 

2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; o ile pełnomocnictwo nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 

3) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana; 

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami  

rozdz. 15 SIWZ. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 SIWZ, winna określać strony umowy, cel działania, 

sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

sposób rozliczenia między stronami umowy należności otrzymanych od Zamawiającego  

z tytułu wynagrodzenia wykonawcy, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania umowy, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. Zamawiający przygotowuje umowę do zawarcia jej z Wykonawcą zgodnie z wzorem 

umowy, o którym mowa w rozdz. 16 SIWZ, wprowadzając niezbędne informacje i dane 

wynikające z wybranej w postępowaniu oferty Wykonawcy oraz aktualnych dokumentów  

dotyczących umocowania osób reprezentujących Wykonawcę i ewentualnego udzielonego 

przez te osoby pełnomocnictwa.  
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4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem  

art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to został przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 4 SIWZ, jeżeli: 

1) w przetargu nieograniczonym została złożona tylko jedna oferta; 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione  

w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba 

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.  

6. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

ROZDZIAŁ 15 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przed zawarciem umowy. 

ROZDZIAŁ 16 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w formie pisemnej, na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym 

w załączniku nr 7 do SIWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w zakresie określonym w § 13 załącznika nr 7 do SIWZ. 

ROZDZIAŁ 17 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  

lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

7. 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 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego 
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lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na 

które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców  

w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. 

13. Na czynności, o których mowa w ust. 12 SIWZ, nie przysługuje odwołanie,  

z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania  

i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 18 – Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp.  

ROZDZIAŁ 19 – Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego 

1. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego do postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

bip@poczta.onet.eu 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego do postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego:  

http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl 

ROZDZIAŁ 20 – Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ 21 – Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w  art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 22 – Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp 

Zamawiający nie dokonał szczegółowego opisu zindywidualizowanych standardów 

jakościowych, opierając się w większości na standardach ogólnych, wynikających  

z obowiązujących przepisów dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowych  

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

ROZDZIAŁ 23 –Wykaz załączników do SIWZ 

Niżej wymienione załączniki do SIWZ, które stanowią jej treść: 

http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl/
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1) załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym wymagania 

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych); 

2) załącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza oferty; 

3) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) załącznik nr 4 do SIWZ – wzór wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,  

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,  

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 

 

5) załącznik nr 5 do SIWZ – wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, wraz  

z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

6) załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp; 

7) załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ – formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy (firmy): 

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

…………………………………………… 

…………………………………………… 

W przypadku wpisu w KRS – numer KRS: 

…………………………………………… 

W pozostałych przypadkach – numer NIP i PESEL: 

…………………………………………….. 

Imię, nazwisko, stanowisko  

osoby/osób do reprezentacji Wykonawcy: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Zamawiający: 

SPZOZ 

OGRODZIENIEC 

OFERTA 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu – udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,  

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont II piętra z adaptacją na usługi 

rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23", oferuję:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w  SIWZ  

i załączonymi do niej dokumentami, za cenę ofertową (brutto): ….………..….. zł 

(słownie złotych: ……………………………..……………………………………);  

2) termin wykonania zamówienia ….… dni (słownie dni: …………………………), 

(należy zaoferować od 0 do 15 dni)  
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2. Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

dlatego poniżej wskazuję nazwę usług, których świadczenie prowadzi do obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego, oraz wykazuję ich wartość bez kwoty podatku: 

………………………………………………………………………………………………

. 

………………………………………………………………………………………………

. 

(wypełnić tylko w przypadku opisanym powyżej) 

3. Wskazuję poniżej części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć 

podwykonawcom, oraz podaję firmy tych podwykonawców (nazwę oraz adres siedziby): 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(wypełniać, tylko w przypadku opisanym powyżej) 

4. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z warunkami udziału w postępowaniu oraz warunkami realizacji 

zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń; 

2) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

3) akceptuję wzór umowy wraz z warunkami płatności; 

4) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

5) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert; 

6) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Dane do korespondencji: 

Adres: ..................................................................................................................................... 

 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………….. 

 

Numer faksu: ……………………………………………………………......................... 

 

e-mail: ...................................................................................................................... 

 

 

6. Oferta została złożona na …………………….. stronach.  

7. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 
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1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

............................, dnia ………………..                                ................................................................. 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 

 

………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy (firmy): 

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

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego,  
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont II piętra z adaptacją na usługi 

rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23" 
, prowadzonego przez SPZOZ OGRODZIENIEC, oświadczam, co następuje: 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5  

pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. 

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

……………………………………………. 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4  

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………….. 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

…………………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

…………………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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oraz ich pieczątki) 

 

 

 

 

II. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego,  

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont II piętra z adaptacją na usługi 

rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23" 
, prowadzonego przez SPZOZ OGRODZIENIEC, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III pkt 1 oraz w rozdziale 5 ust. 8 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

 

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

……………………………………………. 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III pkt 1  

oraz w rozdziale 5 ust. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

…………….………………………………………………………………………………….., 

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

(wskazać podmiot/y) 

 

 

 

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… i 

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów).  

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

…………………………………………….. 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

…………………………………………….. 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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oraz ich pieczątki) 

 

 



 

 
36 

Załącznik Nr 4 do SIWZ – wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

- w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,  

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,  

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca  

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy (firmy): 

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

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem 

nadzoru autorskiego,  
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont II piętra z adaptacją na usługi 

rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23" 
, prowadzonego przez SPZOZ OGRODZIENIEC,  

w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - przedkładam niniejszy wykaz usług 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,  

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy: 
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L.p. Przedmiot wykonanych usług  

Daty wykonania usług 
Podmioty, na rzecz których 

usługi zostały wykonane 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 
 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

 

......................................, dnia ………………………………            .............................................................................. 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

 

 

 

………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy (firmy): 

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

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem 

nadzoru autorskiego,  

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont II piętra z adaptacją na usługi 

rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23" 
, prowadzonego przez SPZOZ OGRODZIENIEC,  

w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - przedkładam niniejszy wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

Lp. Imię i nazwisko  

Uprawnienia 

budowlane projektanta 

(podać numer, datę 

wydania, rodzaj  

i zakres uprawnień 

zawodowych) 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja 

o podstawie  

dysponowania 

osobami 

 

1     

2     
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......................................, dnia ……………………………                  

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

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 

 

Załącznik Nr 6 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  

ustawy Pzp 

 

 

 

………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,  

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont II piętra z adaptacją na usługi 

rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23" 
, prowadzonego przez SPZOZ OGRODZIENIEC,  

w wykonaniu dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 13 i w związku z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, 

oświadczam, że:  

 

1) Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm. ) 
1
. 

albo 

2) Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 
2
. 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Niepotrzebne skreślić.  
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......................................, dnia ………………………………               ………............................................................... 

(podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz ich pieczątki) 

                                                                                                                                                                                     

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA nr ………………….. 

 

zawarta w dniu ............................. pomiędzy: 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 

42-440 Ogrodzieniec 

Plac Wolności 23 

reprezentowaną przez: 

 

1. Bogdana Kuśmierskiego- Dyrektora zakładu 

 

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" 

a 

 

 

 

reprezentowanym przez : 

 

 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą". 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: 

„Remont II piętra z adaptacją na usługi rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac 

Wolności 23" 

 

1. Szczegółowy zakres robót objętych umową określony j est: 

1) dokumentacją projektową - Załącznik nr 1 do umowy, 

2) kosztorysem ofertowym - Załącznik nr 2 do umowy, 

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych -

Załącznik nr 3 do umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane objęte dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji tych robót będzie ustalone zgodnie z § 6 ust. 5 umowy. 
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4. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne 

do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej 

umowy. 
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5. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w 

projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego doszło do zawarcia umowy, 

a które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub 

gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania tych 

robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50% wartości umowy 

będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, zawartej zgodnie z 

przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności 

wykonania robót dodatkowych. 

6. Konieczność zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 

na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub konieczność pominięcia robót 

budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji 

umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 

budowlanego zostanie potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-

finansowy tych robót oraz wpisem do Dziennika budowy. 

7. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, zatwierdzany przez 

Zamawiającego i podpisywany przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawcę. 

8. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część jest wycena robót 

zaakceptowana przez Inspektora nadzoru i zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

§ 2 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 

2. Rozpoczęcie robót Wykonawcy ustala się od dnia przekazania placu budowy. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: do dnia ……………. r. (za dzień wykonania 

przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego). 

4. Termin ustalony w ust. 3 może ulec przesunięciu w następujących przypadkach: 

 

a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, wykrytych podczas realizacji 

umowy, 

b) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy 

do takiej zmiany, 

c) z powodu wystąpienia robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, o 

czas niezbędny do ich wykonania, 

d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 

w znacznych rozmiarach, 

e) w przypadku złych warunków atmosferycznych mających wpływ na przebieg i prowadzenie robót 

budowlanych utrzymujących się przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, 

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, strony ustalą nowe 
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terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 

GWARANCJA 

 

§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy 

2. Okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane ustala się na ............................ miesięcy, licząc od 

daty odbioru końcowego. 

3. Okres gwarancji na dostarczone urządzenia ustala się na podstawie gwarancji producenta. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie odbioru oraz wady powstałe po jego odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie 

umowy. 

 

 

 

HARMONOGRAM ROBOT 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Harmonogramu robót w uzgodnieniu z Zamawiającym w 

terminie do 7 dni od podpisania umowy. 

2. Harmonogram robót zawiera podział wszystkich robót objętych umową na grupy robót (ze szczegółowością 

wynikającą z podziału na działy przedmiaru robót), podaje wartości tych robót, czasookres ich realizacji oraz 

zawiera informacje, które prace będą wykonywane przez Wykonawcę, a które przez Podwykonawców. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminów zakończenia poszczególnych grup robót w 

przypadku wystąpienia czynników nieprzewidzianych. O wystąpieniu tych czynników Wykonawca 

powiadamia Zamawiającego w terminie nie później niż 

7 dni od daty ich wystąpienia. 

4. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram robót na żądanie 

Zamawiającego w terminie 7 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. 

5. Zamawiający wstrzyma zapłatę wystawionego rachunku lub faktury, jeżeli Wykonawca nie dostarczy 

uaktualnionego Harmonogramu robót. 

 

PODWYKONAWCY 

 

§ 5 

1. Zakres robót przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców zawarty jest w ofercie Wykonawcy oraz 

w Harmonogramie robót. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest akceptacja 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projekt jej zmiany. 

4. 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 rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu 
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Podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian, w terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia, uważa 

się za akceptację projektu umowy a także projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy a także jej zmian przez 

Zamawiającego. 

10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

Przepisy § 5 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami. 

11. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

 

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) zrezygnować z podwykonawstwa, 

4) zmienić podwykonawcę. 

 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności 

wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane 

przez Podwykonawcę jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca. 

 

WYNAGRODZENIE 

 

§ 6 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, na kwotę w wysokości: 

netto ......................... PLN, podatek VAT  ........................... PLN 

brutto ......................  PLN 

Słownie brutto: ................................................................................  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

umową. 
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4. Za wartość wykonanych robót budowlanych strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i 

odpowiadających im cen jednostkowych określonych umową i ofertą. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 zostanie 

ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

1) jeżeli roboty wynikające z § 1 ust. 3 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez 

interpolację, wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia do 

akceptacji Inspektorowi nadzoru, 2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 1 ust. 3 z 

zastosowaniem metody, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Inspektora nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

6. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora Nadzoru będzie wykonana 

niezgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 5, Inspektor Nadzoru wprowadzi korektę kalkulacji, stosując 

zasady określone w § 6 ust. 5. 

7. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w § 6 ust. 5 oraz przedstawi Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w 

§ 1 ust. 3 umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w 

chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie 

stanowi zmiany umowy. 

 

NADZÓR 

 

§ 7 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją pełnił będzie Inspektor Nadzoru: 

2. Ze strony Zamawiającego obowiązki Koordynatora Zamawiającego pełnił będzie: 

3. Zamawiający zapewnia nadzór autorski: 

4. Wykonawca ustanawia: 

 

1) kierownika budowy:  ........................................  

2) kierowników robót branżowych : 

 

5. Kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

6. Wykonawca złoży do organu Nadzoru Budowlanego oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy zgodnie z ustawą - Prawo budowlane i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zwanym "planem bioz". 
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7. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą -Prawo budowlane oraz udostępni im dane i 

informacje wymagane tą ustawą. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w § 7 ust. 4 pod warunkiem, że 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowane inne osoby posiadają uprawnienia budowlane, jakie 

były wymagane w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

§ 8 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. Przekazania placu budowy Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania. 

2. Przekazania pozwolenia na budowę, dziennika budowy, decyzji na wycinkę drzew - jeżeli zaistnieje taka 

konieczność. 

3. Przekazania projektu budowlanego z oświadczeniem o kompletności - w 1 egz. w dniu przekazania 

placu budowy. 

4. Dokonywania odbiorów częściowych i terminowego odbioru końcowego prawidłowo wykonanych robót. 

5. Zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

§ 9 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

- projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, 

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

- zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm, 

- przepisami prawa. 

 

2. Na podstawie protokołu odebrać teren budowy. 

3. Zabezpieczyć teren budowy przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 

4. Przerwać roboty na żądanie Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć wykonane roboty przed zniszczeniem. 

5. Wykonywać bieżące polecenia Inspektora Nadzoru związane z jakością i ilością robót, niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, z umową i z projektem. 

6. Uczestniczyć przez swych przedstawicieli i Kierownika budowy w naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego. 

7. W czasie realizacji robót utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i usuwać odpady oraz śmieci. 

8. Po zakończeniu robót uporządkować teren budowy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp i ppoż. w 

czasie wykonywania prac. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe 

podczas realizacji umowy. 
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4. Wykonawca na własny koszt może zainstalować liczniki wody i energii elektrycznej na terenie budowy 

stosownie do jej potrzeb w punktach wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi koszty zużycia wody, energii elektrycznej na rzecz dostawców mediów w okresie 

realizacji robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

7. Wykonawca zapewni na własny koszt niezbędną obsługę geodezyjną i geologiczną w zakresie 

wykonywanego przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót Inspektorowi Nadzoru daje podstawę Zamawiającemu do żądania 

odkrycia tych robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Zamawiającego 

o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót dodatkowych przed podjęciem 

jakichkolwiek działań. 

Decyzję o konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający. 

 

§ 11 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane. Wyroby te 

muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. Nr 92, poz.881 z późn. zm.), art.10 ust.2 i 3 ustawy prawo budowlane stosuje się odpowiednio. 

2. Na każde żądanie Koordynatora Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: Polskie Normy przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane a w przypadku ich braku w kolejności: 

 

1) europejskie aprobaty techniczne, 

2) wspólne specyfikacje techniczne, 

3) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

4) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

5) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

6) Polskie Normy, 

7) polskie aprobaty techniczne. 

3. Wykonawca kompletuje dokumenty na bieżąco w tym: atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi 

przepisami, instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji zastosowanych urządzeń i przekazuje 

Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. 

4. Wykonawca opracuje na własny koszt dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych do 

oddania obiektu do użytkowania. 
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Wykonawca w zakresie projektu budowlanego zobowiązany jest do: 

1. Sporządzenia na własny koszt wszelkich dalszych kopii projektu, jakie mogą być mu potrzebne. 

2. Przechowywania jednego egzemplarza projektu na placu budowy i udostępniania go osobom 

upoważnionym. 

3. Powiadamiania Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub usterce w projekcie, które 

wykryje podczas realizacji umowy. 

4. Powiadamiania pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku, kiedy zagraża przerwa w pracach z powodu 

opóźnień w dostarczeniu dokumentacji dodatkowej lub uzupełniającej sporządzanej przez biuro sprawujące 

nadzór autorski. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć budowę i roboty po podpisaniu umowy od ryzyk budowy przez 

okres obowiązywania umowy na kwotę w wysokości 100% ceny ofertowej (brutto) i okazać polisę 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej przez okres 

obowiązywania umowy. 

3. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją 

inwestycji. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy OC pod 

rygorem wstrzymania płatności rachunków lub faktur. 

ODBIÓR ROBÓT 

 

§ 13 

1. W czasie trwania umowy będą przeprowadzane odbiory częściowe wykonanych elementów robót (podział 

na elementy robót jest analogiczny z podziałem na działy przedmiaru robót). Odbiory częściowe będą 

dokonywane do momentu wykonania 90 % wartości szacunkowego wynagrodzenia. 

2. Częściowych odbiorów będzie dokonywał Inspektor Nadzoru. Z czynności odbiorów częściowych będą 

sporządzane protokoły. 

3. Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi wpisem do Dziennika 

budowy oraz powiadomi Zamawiającego pisemnie. Zgłoszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Zamawiający powoła Komisję i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w 7 dniu po 

otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Przez gotowość do odbioru rozumie się także 

skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów. 

4. Jeśli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady i usterki dające się 

usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na ich usunięcie. 

5. Za wady i usterki w rozumieniu tego punktu nie uznaje się niedokończenia któregokolwiek z elementów 

wchodzących w skład przedmiotu umowy. W tym przypadku kary umowne naliczane będą jak za zwłokę w 

wykonaniu całości przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w §15 ust.2 pkt 1 lit.a). 

6. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, to: 



50 

 

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio kwotę wynagrodzenia, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierające wszelkie 

ustalenia. 

8. W okresie obowiązywania gwarancji Zmawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wykryciu 

wad i usterek w terminie 30 dni od daty ich ujawnienia. 

9. Fakt powstania wady stwierdzany jest protokołem oględzin, po jego przeprowadzeniu. Zamawiający 

zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o terminie oględzin co najmniej z 7-dniowym terminem 

wyprzedzenia. 

10. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odpowiedni 

czas na ich usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Odbiór pogwarancyjny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane nie wcześniej niż na jeden 

miesiąc przed upływem trzyletniego okresu gwarancji. Z odbioru sporządzony będzie protokół. 

ZASADY ROZLICZEŃ 

 

§ 14 

1. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na 

podstawie rachunków lub faktur częściowych oraz rachunku lub faktury końcowej. 

2. Rachunki lub faktury częściowe w wysokości do 90% kwoty szacunkowego wynagrodzenia Wykonawca 

wystawia na podstawie protokołów odbioru częściowego elementów robót i kosztorysów powykonawczych 

podpisanych przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i przedstawicieli Podwykonawcy. 

Rachunki lub faktury wraz z załączonymi protokołami odbiorów częściowych (elementów robót) i 

kosztorysami powykonawczymi Wykonawca przekaże do Zamawiającego. 

3. Rachunek lub fakturę końcową Wykonawca może wystawić po skutecznym odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy. 

4. Strony ustalają termin płatności rachunków lub faktur do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionego rachunku lub faktury do siedziby Zamawiającego po spełnieniu niżej wymienionych 

warunków: 

 

1) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 14 ust. 5, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych, 

2) po dostarczeniu przez Wykonawcę uaktualnionego Harmonogramu robót w przypadku opisanym w § 4 

ust. 4. 

 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
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po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 14 ust. 8, 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. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11 . Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% szacunkowego wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub 

odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na podstawie rachunku lub faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

13. W przypadku nieterminowej płatności rachunków lub faktur, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe 

z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 4. 

14. Wykonawca nie może zbyć na rzecz osób trzecich, przysługującej mu wierzytelności z tytułu zapłaty 

wynagrodzenia. 

 

KARY UMOWNE 

 

§ 15 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

a) w wysokości 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia (ustalonego w § 6 ust.1), za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy. Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia 

następnego po umownym terminie zakończenia robót (ustalonym w § 2 ust.3) i biegnie 

nieprzerwanie do dnia skutecznego odbioru końcowego, o ile ten odbiór nastąpi, 

b) w wysokości 5 % szacunkowego wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, 

c) w wysokości 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia z tytułu braku zapłaty lub 
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nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

d) w wysokości 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, 

e) w wysokości 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

f) w wysokości 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia z tytułu braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysokości 5 % szacunkowego wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego. 3 . Kwota odpowiadająca wysokości naliczonych kar umownych może zostać potrącona z 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

ZMIANY UMOWY 

 

§ 16 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 podlega unieważnieniu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 17 

1. 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 bez obowiązku zapłaty kar 

umownych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy na zasadach opisanych 

w § 14 i nie przedłoży w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dokumentów potwierdzających to 

ubezpieczenie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, gdy: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi rozwiązanie firmy 

Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub ich nie 

kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia lub 

kontynuacji robót, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni lub pozostaje w zwłoce 14 dni 

w realizacji robót w stosunku do harmonogramu, 

5) Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót. 
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4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zmawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunków lub faktur po upływie 30 dni po terminie zapłaty 

mimo wezwania złożonego na piśmie wystosowanego przez Wykonawcę z zastrzeżeniem §16 ust. 4, 

2) odmawia przez 10 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, mimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie, 

3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy: 

 

1) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która 

odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umowa, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających 

w terminie 14 dni, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, 

2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

3) odkupienia materiałów, urządzeń, konstrukcji na podstawie wykazu, chyba, że zapasy przekraczają 2 

miesiące harmonogramowego prowadzenia robót i zakup nie został zatwierdzony na piśmie przez 

Zamawiającego, 

4) przejęcia terenu budowy od Wykonawcy pod swój dozór. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18 

1. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy prawo budowlane. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, Załącznik nr 2 - 

kosztorys ofertowy, 

Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Załącznik nr 4 - harmonogram robót, 
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Załącznik nr 5 - kserokopie uprawnień budowlanych, 

Załącznik nr 6 - kserokopie zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Zamawiający: Wykonawca:
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http://46.174.183.26/Out/Browser.aspx?id=04ba3fdc-bb8b-4a34-92b9-

b8155b68e1a4&path=20160905%5c305118_2016.html Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu 

Zamówień Publicznych z numerem: 305118-2016Aby wyświetlić treść zamieszczonego ogłoszenia i jego 

numer proszę kliknąć tutajWystąpił błąd podczas wysyłania powiadomienia o zamieszczeniu ogłoszenia w BZP 

na Państwa adres e-mailowy 
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