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ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury
„odwróconej” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych
zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.
Wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro zgodnie z art. 11 ust.
8 ustawy Pzp i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479)
2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót (stanowiącym opracowanie
pomocnicze), który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest w szczególności remont na Oddziale Laryngologii Szpitala
Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni
Laryngologicznej i izolatki obejmujący malowanie, wymianę oświetlenia, wymianę instalacji przyzywowej,
wykonanie klimatyzacji oraz adaptacji pomieszczeń na aktualne potrzeby Oddziału.
Kolorystyka w w/w pomieszczeniach ( kolor ścian, okładzin oraz ew. płytek podłogowych lub ściennych)
dostosowana winna być do istniejącej kolorystyki w Szpitalu; kolor musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego.
W miejscach, w których Zamawiający nie przewiduje sufitu podwieszanego, będzie dwukrotne malowanie
sufitu białą farbą akrylową, przed malowaniem prace przygotowawcze.
Zamawiający wymaga, by płytki podłogowe były antypoślizgowe.
Uwaga: Zamawiający zachowuje istniejącą wykładzinę podłogową, która winna być odpowiednio
zabezpieczona przed zniszczeniem w czasie trwających prac.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego, nie objęte przedmiarem robót.
 na korytarzach odpowiednio oznakować lokalizację istniejących w przestrzeni międzystropowej
zaworów odcinających poszczególnych instalacji: wody zimnej, c.w.u., co, gaz.med.,
p.ppoż.hydrantowych- w taki sposób aby umieścić tabliczkę wykonaną z PCV z opisem graficznym
lub słownym, na ścianie przy podsufitce podwieszanej. Zamawiający nie zna dokładnej liczby
zaworów; należy sprawdzić ich liczbę w czasie wizji w Szpitalu,
 powiększyć istniejące otwory rewizji ściennych o wym.15x15cm z dostępem do zaworów
odcinających instalacje i osadzić nowe drzwiczki rewizyjne o wym.40x30 cm,







zabezpieczenie na ścianach, odbojnicach korytarza wszelkich istniejących napisów informacyjnych
np. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, oznakowanie kierunków i informacji dla pacjenta do danych
poradni, działów itd. W przypadku ich zdjęcia należy przywrócić stan pierwotny,
demontaż i prawidłowy montaż kamer obecnie sufitowych,
demontaż i prawidłowy montaż szafek gaśnicowych
demontaż i prawidłowy montaż opraw ściennych oświetlenia ewakuacyjnego 24V
wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej i prawidłowe ich osadzenie w otworach.

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie wizji w budynku Szpitala w obecności
przedstawiciela Zamawiającego. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w
ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonywanymi robotami, a
wynikającymi z zakresu robót
Wszelkie materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartych
przepisach dopuszczających dany materiał do stosowania w szpitalnictwie.

w

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac, a także do
uzgodnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż z pracownikami Szpitala.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej, niezakłóconej pracy Szpitala ( obiekt czynny całą
dobę, we wszystkie dni tygodnia); roboty powinny być prowadzone w godzinach od 7,00 – 22,00 każdego
dnia od poniedziałku do piątku, a w soboty od 7,00 – 16,00. Roboty uciążliwe ( np.powodujące nadmierny
hałas) mają być prowadzone po uprzednim uzgodnieniu godzin pracy z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uprzątania terenu robót i niezwłocznego naprawiania
wyrządzonych szkód.
Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego na kwotę podaną w ofercie. Obowiązującą
formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania
opisanego w niniejszym rozdziale siwz oraz pomocniczo określonego w przedmiarze robót stanowiącym
załącznik do niniejszej siwz, a w szczególności związane z robotami przygotowawczymi koszty urządzenia i
utrzymania placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla
prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca w cenie
wykonania robót winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, z
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SIWZ.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową
obejmuje również:
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
- wszelkie inne dodatkowe koszty poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem niniejszego
zamówienia, a także wynikających ze wszystkich obowiązków Wykonawcy opisanych w SIWZ, a w
szczególności w umowie, oraz tych obowiązków, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne
do prawidłowego wykonania umowy.
Zamawiający powierzy zarządzanie, koordynowanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inspektorowi
nadzoru, w celu wykonania zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w umowie z
Wykonawcą robót terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań
dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu
prawidłowego rozliczenia zadania.
Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata na
wykonane roboty i wbudowane materiały. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy
warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w
częstotliwości określonej przez Wykonawcę np. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest
uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie.
Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i szpitalnictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robót i SIWZ.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych.
Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie
wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg
ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w umowie.
Rozwiązania równoważne
1.Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca,
patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone
przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych
specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy,
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30
ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
oraz będą zgodne pod względem:
a) parametrów jakościowych,
c) funkcjonalnych,
d) materiałowych,
e) gabarytowych,
f) technologicznych,
g) bezpieczeństwa
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych
materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności
z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej
europejskie.
3. Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy
przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.
4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz wymaganiom specyfikacji
technicznych, i SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):
45453000-7
39717200-3
Rodzaj zamówienia:
Roboty remontowe i renowacyjne

ROZDZIAŁ IV.
INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.
ROZDZIAŁ V INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA
POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.

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

ROZDZIAŁ VI INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH


Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VII MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ
RAMOWĄ


Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ


Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU


Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu ( za wyjątkiem zaistnienia
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ X INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ ( PRZEZ DWA
LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz.
XX pkt. 2.3. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą,
albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub ich pełnomocnika).
4.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ustawy Pzp (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia (każdy z
Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż
oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
ROZDZIAŁ XI INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie
wskazać / opisać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz
podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia
przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie
wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym

okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ XII PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
oraz niniejszego rozdziału SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w
następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne,
przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
2.2.1. Zamawiający nie wyznaczył fakultatywnych przesłanek o których mowa w art. 24 ust 5 ustawy Pzp
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust 1b ustawy:
3.1 Kompetencje lub uprawnienie do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego.
3.1.1 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
3.2.1 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
3.3.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej:
2 roboty budowlane w obiekcie szpitalnym o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100
000,00 zł brutto każda.
Uwaga : W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenie stosowany będzie średni kurs NBP na dzień
zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych .
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia :
4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – do oferty
należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniu stanowi
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
2.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty,
3.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie
elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
ROZDZIAŁ XIII PROCEDURA SANACYJNA-SAMOOCZYSZCZENIE
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, 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.
W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z
ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
do złożenia dowodów.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XIV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia 1.08.2018r. do dnia 01.10.2018r.

ROZDZIAŁ XV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.
1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615.
2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego.
3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub
pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w
wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu 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.
5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej

(www.szwg.pl; w zakładce zamówienia publiczne) 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.
6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.szwg.pl ( w zakładce zamówienia
publiczne)
7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCYCH

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:remont na
Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem
doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki „

11. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem:
www.szwg.pl ( w zakładce zamówienia publiczne)

13. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.

14. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym
adresem:www.szwg.pl ( w zakładce zamówienia publiczne) Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też
wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod
wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVII OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Dagmara Molatta pon.-piątek godz. od 7,30 – 15,00 tel. 0 32 – 231 90 49

ROZDZIAŁ XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.

ROZDZIAŁ XIX OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1
(pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.
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 oferty zwrócić się do
wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas nie dłużej jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego
samego schematu. Brak druku oferty będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.

1 pkt 2) ustawy Pzp. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
1.1.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego
każdego z nich dotyczą.
1.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
1.3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.
Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną
dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp)
2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
2.4. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych lub zawodowych – zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot
udostępniający zasoby.
2.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do
oferty WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH, stanowiący załącznik nr 8 do
siwz oraz stosowne dokumenty potwierdzające, ze oferowane materiały / wyroby/ urządzenia
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
projektowej.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie
dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
4.2.
Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.3.
Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.4.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
4.6.
Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/
y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

1. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami
były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie
jest już wymagana.
2. Oferta wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami musi być złożona w kopercie trwale
zaklejonej oraz opisanej w następujący sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy
…...................................
Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1
Oferta do przetargu nieograniczonego na wykonanie następujących robót
budowlanych:
remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z
korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki
NIE OTWIERAĆ PRZED 27.06.2018r. GODZ. 1315

3.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem
terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w
kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub
„Wycofanie”.
4.
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca
składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
1.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna
zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
2.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu
przez Zamawiającego”.
3.
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z
postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym
wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, załączonego przedmiaru robót pełniącego
wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót – cena
ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca
po przecinku).
5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

XXII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 ,
nie później niż do 27.06.18 r. do godz. 1300
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego
rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawce o złożeniu oferty po terminie oraz
niezwłocznie zwróci ofertę.
3. Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami i zmianami w dniu 27.06.2018 r. o godz. 13 15 w
siedzibie Zamawiającego Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1
( sala narad)

ROZDZIAŁ XXIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

ROZDZIAŁ XXIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.1. cena ofertowa – 60,00 pkt
1.2. okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy - 24,00 pkt
1.3. wysokość kary umownej – 16,00 pkt
1.

Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną
w następujący sposób:
ad. 1.1. )
cena ofertowa IPc - maksymalnie 60,00 pkt - wg następującego wzoru:
CN
I Pc = ----- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I Pc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 60,00 pkt.
Uwaga nr 5: 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
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami
Uwaga nr 6: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje 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.
Ad 1.2. ) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (IPg) – 24,00 pkt wyliczony w następujący
sposób:
Minimalny termin gwarancji wynosi 2 lata. Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji powyżej wymaganych 2 lat
Wykonawca otrzyma 8 pkt – maksymalnie 24 pkt za 3 i więcej lat udzielonej dodatkowo gwarancji.
ad 1.3.) wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia (IPku) – 16,00 pkt
Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 13 ust. 1 wzoru umowy – zał nr 5 do siwz – za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego
dnia po upływie terminu umownego. Za opóźnienie uznaje się każde przekroczenie terminu określonego w
§ 2 ust.2 wzoru umowy zał. nr 6 do siwz.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wyższej kary umownej, Wykonawca z tego tytułu uzyska
odpowiednio:
8 punktów – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 13 ust. 1 wzoru umowy – zał nr 6 do siwz za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie
terminu umownego.
16 punktów – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 13 ust. 1 wzoru umowy – zał nr 6 do siwz za każdy dzień opóźnienia,, licząc od następnego dnia po
upływie terminu umownego.
Dotyczy postanowień zawartych w § 18 ust. 1 pkt 2) lit. b) wzoru umowy – zał. nr 5 do siwz.
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich
wag otrzyma najwyższą punktację.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
5. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość
punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = IPc + IPog + IPku
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów,
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,
IPog – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres udzielonej gwarancji
IPku -

ilość punktów uzyskanych w kryterium: wysokość kary umownej

ROZDZIAŁ XXV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2
ustawy Pzp,
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed
terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy
podmiotów działających wspólnie,
4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych
należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być
udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, po wyborze oferty - w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - przedłoży, zawartą na czas obowiązywania niniejszej umowy, umowę (lub
umowy) ubezpieczenia odpowiedzialności związaną z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
obejmującą swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i
innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych).
6. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu sporządzonego w formie
uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie na formularzu ofertowym (zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ).
Uwaga:
Nie złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w punktach 3, 5, 6,
Zamawiającego traktowane jako odmowa podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XXVI INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

będzie przez

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.szwg.pl w zakładce
zamówienia publiczne) 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.
Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj.
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia;

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp)
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych
lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których
Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie
unieważniony.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która
zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów
wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ)
Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy
złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: www.szwg.pl w zakładce zamówienia
publiczne

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu
przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których
mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXVII WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 wzoru
umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ) w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego,
1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
1. pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto Bank Pekao S.A. I O/Gliwice: 19 1240 1343 1111

0010 5926 5116
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem
wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego.
2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
2.1. 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego (całkowitego wykonania zamówienia) i uznania zadań przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2.2. 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady ostatniego
zadania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
której mowa w pkt 2.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub będzie w trakcie usuwania tych wad.



W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancją bankową lub
ubezpieczeniową, Zamawiający wskazuje wzór obowiązującej gwarancji. (zał. nr 10a i 10b do
SIWZ)
ROZDZIAŁ XXVIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ XXIX WARUNKI DOKONANIA ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY
Informacje na temat umowy i jej zmian zawarte są w zał. nr 5 do SIWZ Wzór umowy”.
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie
nowego podatku,
b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego.
2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o okres odpowiadający wstrzymaniu lub
opóźnieniu robót w przypadku:
a) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,
b) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub
części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w
celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na
skutek działania siły wyższej,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty
wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może
podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ

(oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie
stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej części zamówienia
realizowanej przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy
nowej części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi
zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze
wskazanej w Ofercie części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy,
4) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych
Wykonawcy, Zamawiającego itp.)- zmiany mogą nastąpić poprzez zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej
drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą
Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XXX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu VI ustawy Pzp– Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1.

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 ustawy zdanie drugie albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
4.2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej.
4.3.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód
jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. 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.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej. 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.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7.1.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust 2 ustawy.
ROZDZIAŁ XXXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ
PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE
ZGŁOSZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB
SPRZECIWU.
Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za
wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z
Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.
Szczegółowo powyższe zagadnienie reguluje §10 wzoru umowy zał nr 5 do siwz.

ROZDZIAŁ XXXII KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W

CELU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego w pkt 3.3.1 rozdziału XII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
2.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
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 – dokument ten (np. zobowiązanie)
zobowiązany będzie złożyć Wykonawca wraz z ofertą.
2.1.
Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą.
3.
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 ustawy Pzp.
4.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia (pkt 3.3.1. rozdziału XII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane – podwykonawstwo.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej 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 pkt 1 niniejszego rozdziału.
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt 3.3. rozdziału XII SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach
określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ). oraz dołącza do oferty zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot
udostępniający zasoby.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć wskazane w SIWZ dokumenty podmiotu, na zdolności
którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których
Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

ROZDZIAŁ XXXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. ZAŁĄCZNIKI NR 4 oświadczenie o grupie kapitałowej
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
6. ZAŁĄCZNIKI NR 6 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
7. ZAŁĄCZNIK NR 7 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.
8. ZAŁĄCZNIK NR 8 Wykaz Zrealizowanych Robót Budowlanych W Okresie Ostatnich Pięciu Lat.
9. ZAŁĄCZNIK NR 9 Przedmiar robót
10.
ZAŁĄCZNIK NR 10 a,b – Wzory dokumentów gwarancji

Załącznik Nr 1

..........................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OFERTA

Nazwa Wykonawcy *...........................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................
Tel. .................................................Fax. .................................e-mail………………….......................
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na następującą robotę budowlaną:
Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z
korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, specyfikacjach
technicznych, obliczone na podstawie przedmiaru robót.

Cena oferty: ….................................... zł brutto
w tym 23 % stawka podatku VAT
Kryterium poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1.1. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy: deklaruję …................... lat okresu gwarancji licząc od podpisania
protokołu odbioru robót
( minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata)

UWAGA:
 Brak zadeklarowania okresu udzielonej gwarancji na przedmiot umowy w formularzu ofertowym,
bądź jego określenie poniżej dolnej granicy – 2 lata od podpisania protokołu odbioru robót,
skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 „ustawy Pzp”. Jeżeli natomiast
wykonawca zadeklaruje okres udzielenia gwarancji dłuższy niż 5 lat od podpisania protokołu odbioru
robót, dla celów porównania złożonych ofert, przyjętych zostanie 5 lat od podpisania protokołu
odbioru robót, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją
zawartą w ofercie.

1.2. Wysokość kary umownej
Lp.
1.
2.
3.

Deklarowana wysokość kary umownej
0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1
wzoru umowy – zał nr 5 do siwz za każdy dzień opóźnienia,
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.
0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1
wzoru umowy – zał nr 5 do siwz za każdy dzień opóźnienia,
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.
0,15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1
wzoru umowy – zał nr 5 do siwz za każdy dzień opóźnienia,
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

Oświadczenie Wykonawcy*

* należy zaznaczyć „X” w wierszu odpowiadającym deklarowanej wysokości kary umownej

Dotyczy postanowień zawartych w § 18 ust. 1 pkt 2) lit. b) wzoru umowy – zał. nr 5 do siwz.
UWAGA:
 Brak wypełnienia tabeli z deklarowaną wysokością kary umownej, bądź wskazanie więcej niż jednej
deklarowanej wysokości kary umownej (zaznaczenie „x” w więcej niż jednym wierszu) skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „ustawy Pzp”.
2. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy
3. Na wykonane roboty budowlane udzielam/y rękojmi za wady na okres równy okresowi zadeklarowanej
gwarancji, licząc rozpoczęcie jej biegu od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
4. Oświadczam/y, że oferuję*:
wszystkie materiały/wyroby/urządzenia o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej
materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych do wskazanych w dokumentacji
projektowej, w związku z czym w załączeniu do oferty przedkładamy wykaz tych materiałów/wyrobów/

urządzenia o parametrach równoważnych (załącznik nr 7 do SIWZ) i załączam/y stosowne
dokumenty
uwiarygadniające
równoważność
zastosowanych
do
wyceny
materiałów/
wyrobów/urządzeń .
* należy zaznaczyć „X” w deklarowanym wierszu
UWAGA: W przypadku:


braku oświadczenia wykonawcy w formularzu oferty, czy dla kalkulacji ceny ofertowej
przyjęte zostały materiały / urządzenia / wyroby, o których mowa w dokumentacji projektowej,
czy tez o parametrach równoważnych;



braku załączenia „Wykazu materiałów” stanowiącego załącznik nr 8 do siwz, jeżeli
Wykonawca oświadczył, ze zastosował materiały / wyroby/ urządzenia o parametrach
równoważnych



zaoferowania materiałów / wyrobów/ urządzeń niespełniający minimalnych parametrów
jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia,

lub

lub

oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako że jej
treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.
5. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
następujących towarów/usług:…………………………..**
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………***
6. . Czy Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw? (zaznaczyć właściwą opcję):
□ TAK
□ NIE
UWAGA:
w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się:
·Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.
·Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR.
·Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

7. Niniejszym oświadczam że:
7.1.zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
7.2. zapoznałem się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń,
7.3. Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
7.4. jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ
8. Podwykonawcom

zamierzamy powierzyć wykonanie następujących czynności (części)

zamówienia****:
Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

* niepotrzebne skreślić
**** w przypadku gdy Wykonawca nie powierza czynności (części) zamówienia podwykonawcy
należy pozostawić punkt 8 niewypełniony lub wpisać „nie dotyczy”.
** i *** wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

................................
(miejscowość i data)

.............................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

Wykonawca:
_____________________________
imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy
_______________________________________
adres wykonawcy
_______________________________________
________________________________
NIP/PESEL

KRS/CEiDG

reprezentowany przez:
_____________________________
imię i nazwisko
_______________________________________
stanowisko/podstawa do reprezentacji
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w
Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni
Laryngologicznej i izolatki
oświadczam(y), co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

_____________________
miejscowość, data

___________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam(y) na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
Imię i nazwisko lub nazwa/firma

_____________________
miejscowość, data
upoważnionej

Adres/siedziba

Zakres, w
polega na
podmiotu

jakim wykonawca
zasobach innego

___________________________
podpis wykonawcy lub osoby

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam(y), 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, data

___________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnione

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w
Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni
Laryngologicznej i izolatki
oświadczam(y), co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.

_____________________
miejscowość,dn...

___________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia
z
postępowania na podstawie art..............
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________
miejscowość, data

___________________________
podpis wykonawcy lub osoby
upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA
Oświadczam(y), ze następujący(e) podmioty(y), na którego(ych) zasoby powołuję (emy) się w
niniejszym postępowaniu, tj.:
Imię i nazwisko lub
nazwa/firma

Adres/siedziba

NIP/PESEL

KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
_____________________
miejscowość, data

___________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam(y), 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, data

___________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4

.............................................................................
nazwa (firma) wykonawcy*
............................................................................
adres wykonawcy
....................................................................................
NIP/PESEL
OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w
Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni
Laryngologicznej i izolatki
świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że:
1. Nie należę(ymy) do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.184, z późn. zm.) z pozostałymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.**
2. Jestem(śmy) członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. Nr z 2015r, poz.184, z późn. zm.), w skład której wchodzą
następujący przedsiębiorcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu: **
Lp.

Nazwa (firma)/imię i nazwisko

----------------------------Miejscowość, data
*

adres siedziby/ adres zameldowania

------------------------------------------------------------------imię i nazwisko podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien złożyć
każdy podmiot (uczestnik konsorcjum)
** niepotrzebne skreśl

Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w Gliwicach dnia …………………….. 2018 roku pomiędzy:
…...............................................,
…………………………,
zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną

przez

……………………………..

–

a
................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
.................................................................................................................................
§ 1.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, następujący przedmiot umowy
będący zamówieniem publicznym: Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego
sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i
izolatki, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (dalej SIWZ) i ofertą Wykonawcy, które stanowić będą część składową umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją , zasadami sztuki
budowlanej

i

wiedzy

technicznej,

obowiązującymi

przepisami

prawa

oraz

wskazaniami

Zamawiającego.
§ 2.
1. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu 1.08.2018r.
2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 1.08.2018r. do dnia 01.10.2018r.
§ 3.
W czasie prac nadzór pełniony będzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego powołanego przez
Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować, zabezpieczyć, utrzymywać teren
budowy wraz z jego zapleczem oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i w
strefie jego oddziaływania, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia.
Prowadzone roboty nie mogą zaburzać funkcjonowania Szpitala.
3. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia oraz tymczasowego składowania gruzu i odpadów
powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym (uzgodnionym z
Zamawiającym) i zagospodarowania placu budowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na składowisko na własny koszt.
5. Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować
teren budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia
robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego.
6. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r. poz. 250 z późn. zm), stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz ustawą z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz.1987 z późn. zm.).
7. Zamawiający wymaga, aby montaż urządzeń wykonywany był zgodnie z wytycznymi producenta
tak, aby zapewniono prawidłowy odbiór techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektu.
§ 5.
1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane
z wykonaniem przedmiotu umowy

(wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane

przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie
dotyczy osób kierujących budową/robotami, dostawców materiałów budowlanych.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.
3. Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności opisanych
w ust.1. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy do zmiany
terminu wykonywania robót.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej
także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia

czynności,

których

dotyczy

ww.

oświadczenie

Wykonawcy

lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).

Kopia

umowy/umów

powinna

zostać

zanonimizowana

w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie

danych

osobowych

(tj.

w

szczególności

bez

adresów,

nr

PESEL

pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność
podwykonawcę

kopię

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub

dowodu

potwierdzającego

zgłoszenie

pracownika

przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej
polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wartość polisy nie może być niższa niż
200.000,00 zł.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na
raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji
umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku

z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w
związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej
oddziaływania, a w szczególności:
- za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do
osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione
do przebywania na terenie budowy,
- za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności:
uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub
Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami
i usterkami w wykonanych robotach.
4. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust.1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód
wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury.
§ 7.
1. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany
jest, w celu udokumentowania zgodności z przepisami, okazać w stosunku do wyrobów
budowlanych stosowne świadectwa, próbki, certyfikaty przed planowanym ich wbudowaniem lub
użyciem.
§ 8.

1.

Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 48
godzin przed planowanym terminem ich zakrycia,
2) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, wchodzących
w zakres zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio
po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w
terminie 7 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego,
3) zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2.

Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu robót
dodatkowych lub zamiennych wchodzących w zakres zamówienia podstawowego objętego
niniejszą umową, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (roboty dodatkowe
nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą umową, są zlecane i podlegają zapłacie
w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy Pzp.

3.

Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu

najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
odbioru (licząc od dnia następnego od daty zgłoszenia).

§ 9.
1. Następująca / e część/i (zakres) zamówienia zostanie/ą zlecona/e podwykonawcy/om: robota
budowlana podlegająca na ….......................................... / dostawa …........................... usługa
polegająca na …................................, którą wykona …................................................. ( podać
nazwę i adres podwykonawcy, o ile jest znany);
2. Na wskazaną część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z
podwykonawcą umowy w formie pisemnej.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
4. Umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji bez względu na kwotę wynagrodzenia
Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia
następnego od daty jej otrzymania przez Zamawiającego) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do
tego projektu umowy oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie. Kopię
zawartej umowy o roboty budowlane poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dostarczyć
zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia.
5.

Zamawiającemu

przysługuje

prawo

podwykonawstwo, której przedmiotem
otrzymania. Niezgłoszenie w/w terminie

wniesienia

sprzeciwu

do

zawartej

umowy

o

są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej

umowy o

podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30 - dniowy termin
płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
2)

w

umowach

o

podwykonawstwo

należy

uwzględnić

okres

gwarancji

udzielonej

Zamawiającemu przez Wykonawcę nie krótszy od gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego
i odpowiedni zakres odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę.
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.
9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem

kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 10. niniejszego paragrafu.
10.Obowiązek, o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50.000,00 zł.
11. Zasady określone w ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo
realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie
lub

zaniechanie.

W

szczególności

Wykonawca

ponosi

wobec

Zamawiającego

pełną

odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474
kodeksu cywilnego.
13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie;
zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
15. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury Zamawiającemu po dokonaniu płatności
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Warunkiem

zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących
udział w realizacji odebranych zakresów prac.
16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w ust.15, wstrzymuje się wypłatę należnego

wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy,

lub

dalszemu

podwykonawcy,

który

zawarł

zaakceptowaną

przez

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę

lub

dalszego

podwykonawcę.

Obowiązkiem

podwykonawcy,

dalszego

podwykonawcy jest udokumentowanie zasadności takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez
Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót objętych fakturą.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 dotyczy należności powstałych po zaakceptowaniu
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność

z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Ustala się kary umowne należne od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego w następujących
wypadkach i wysokościach:
a) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokości 500,00 zł
b)

nieterminowej

zapłaty

wynagrodzenia

należnego

podwykonawcom

lub

dalszym

podwykonawcom w wysokości 200,00 zł
c) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu

jej

zmiany w wysokości 500,00 zł
d) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł
e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 1 000,00 zł brutto za
każdy przypadek.
5)

Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz ich zmiany stanowić

będą część składową niniejszej umowy.
6)

Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych,
wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen
jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen
jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający
może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie
cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą
7)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), które nie naruszają praw i
obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 10.
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 niniejszej
umowy.
2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru w formie pisemnej po akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającego ich wykonanie, dokonanej w formie
pisemnej. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu
umowy. Data zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą podpisania
protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, w szczególności
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
3. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót

przekaże Zamawiającemu po 2

egzemplarze wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów w zakresie objętym
umową. Do czasu przyjęcia obiektu przez Zamawiającego

na Wykonawcy spoczywa obowiązek

dozorowania obiektu oraz odpowiedzialność za niego jak w okresie prowadzenia robót.
4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub usterek.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu odbioru
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio
obniżone,
c) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach lub
usterkach. W tym przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie będzie
przysługiwało Wykonawcy.
6. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej (faksem,
drogą elektroniczną) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
ich usunięcia.
§ 11.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy ----- lat/lata zgodnie
z ofertą Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie
wady przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym.
2. Rękojmia na przedmiot niniejszej umowy równa jest okresowi gwarancji.
3. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót stanowiąca
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca

zobowiązany

jest

przekazać

Zamawiającemu

wypełniony

dokument

gwarancyjnej jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 12
1. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:

karty

- ze strony Zamawiającego jest ..................
- ze strony Wykonawcy jest p. ---------------------------------------------------------------------------.

§ 13.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 459) na kwotę:
netto

-

------------------- zł

-- VAT -

------------------- zł

brutto

------------------ zł

-

2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie
…………………………….

odprowadzenie podatku VAT w kwocie ………………

leży po stronie

Zamawiającego (dotyczy jedynie sytuacji gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).
3. Wynagrodzenie to może ulec zmianie w przypadkach opisanych w § 17 ust.1 pkt 1 niniejszej
umowy.
4. Strony ustalają następujące warunki rozliczeń i płatności:
wynagrodzenie Wykonawca otrzyma po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego i
Wykonawcy protokółu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane
i odebrane roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych.
Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót
w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń
woli zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oświadczenie
podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych
przez niego oświadczeń woli.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w
ust. 6 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich
przedstawienia Zamawiającemu.
8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia

w zapłacie faktury, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 7.
§ 14.
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia lub opóźnienia
w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie dłuższym niż 7 dni od
przekazania terenu budowy, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot
umowy nie będzie realizowany zgodnie z umową, a nie rozpoczęcie lub opóźnienie w rozpoczęciu
wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia.
2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia – w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
informacji o powyższych okolicznościach.
§ 15.
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie
wystąpienia następujących okoliczności:
1) przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 3 dni dających
podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony
w terminie umownym, a przerwa lub opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiły
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
2)

realizacji

przez

Wykonawcę

przedmiotu

umowy

w

sposób

nienależyty,

sprzeczny

z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą,
3) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi usunięcia
wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 3 dni od daty wezwania go do ich usunięcia
przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie
robót na koszt Wykonawcy innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych – na co Wykonawca wyraża zgodę,
4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się do usunięcia.
Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie
przysługiwało Wykonawcy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1,2 lub 3 strony umowy
dokonają jej rozliczenia w terminie 60 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie sporządzonej
przez

Wykonawcę

inwentaryzacji

oraz

wyceny

zaakceptowanej

przez

przedstawiciela

Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni od daty rozwiązania.
Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów rozliczenie
nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.
3. Rozwiązanie będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania.
§ 16.

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 lub dalsze
wykonywanie

umowy

może

bezpieczeństwu publicznemu,

zagrozić

istotnemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania
i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 rozliczenie
między stronami nastąpi na zasadach określonych w § 15 ust. 2.
§ 17.
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT
lub wprowadzenie nowego podatku,
b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego.
2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:
a) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,
b) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości
lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych
powstałych na skutek działania siły wyższej,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową normami
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
3) Zmiany osobowe:
- zmiana osób koordynujących realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego,
mogą nastąpić poprzez zgłoszenie w formie pisemnej tego faktu drugiej stronie i nie wymagają
zawarcia aneksu do umowy.
4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu
zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto
nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki
zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do
tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiana,
rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi
zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej części zamówienia
realizowanej przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie
realizacji umowy nowej części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, który nie został
wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanej w Ofercie części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i
nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy,

5) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.)- zmiany mogą nastąpić poprzez zgłoszenie tego
faktu w formie pisemnej drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 18.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1.
2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 –zgodnie
z ofertą Wykonawcy,
b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości (zgodnie z ofertą Wykonawcy) -----------% wynagrodzenia brutto
określonego w § 13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Za opóźnienie uznaje się każde przekroczenie
terminu określonego w § 2 ust.2,
c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rękojmi, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiającego za termin usunięcia tych wad,
d) z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
e) z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 200,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
f) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł brutto za każdy

przypadek,
g)

z

tytułu

nie

przedłożenia

poświadczonej

za

zgodność

z

oryginałem

kopii

umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek,
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
1 000,00 zł brutto za każdy przypadek,
i) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 niniejszej umowy –
w wysokości w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 5 w trakcie realizacji
zamówienia w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek.
2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej
wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego
faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 19.
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne
skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub
przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także
poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne
skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego
bezskuteczne.
2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowień dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców.
§ 20.
1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2015r. Dz. U. poz. 2164 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.
§ 21.
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 22.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym
dla każdej ze stron.

§ 23.
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie podwykonawcy,
Załącznik nr 2- Karta gwarancyjna jakości wykonania robót.
WYKONAWCA:
Z A M A W I A J Ą C Y:

Załącznik nr 1 do Umowy
Nr ---------------------------z dnia ---------------------------Oświadczenie podwykonawcy
Ja/my*, niżej podpisany(i) ---------------------------- działając jako właściciel/osoba(y)
reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.:Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala
Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału,
Poradni Laryngologicznej i izolatki,
oświadczam(y), że:
- Wykonawca ww. inwestycji, tj. ---------------------------------------------------------- nie posiada
żadnych

zobowiązań

finansowych

--------------------------------

do

wynikających

umowy

z

faktury/faktur*

nr ----------------------

z

dnia

nr ----------------z dnia
--------------względem

mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j. w.
- ogół należności został zapłacony w terminie umownym.
W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – z
tytułu wykonanych prac podwykonawczych.

…………………………………….

………………………..

……………….…………….
(miejscowość i data)

(pieczątka

i podpis podwykonawcy)

……………………………………….…………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Umowy
Nr ------------------------------z dnia ---------------------------KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
Sporządzona w dniu ----------------------------------------------------------------------------------Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach

-

2. Wykonawca:---------------------------------------------------------------------------------------3. Umowa nr ------------------------------------------------- z dnia ------------------------------Przedsięwzięcie pod nazwą:
Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z
korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki,
4. Przedmiot umowy: roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia objęte kartą
gwarancyjną związane z realizacją przedsięwzięcia j.w
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej dalej przedmiotem gwarancji.
Przedmiot gwarancji obejmuje :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Data odbioru końcowego: dzień ----------------- miesiąc -------------- rok --------------------1.

Ogólne warunki gwarancji jakości:
1)

Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji

został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi -------- lat/lata, zgodnie z ofertą Wykonawcy,
3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego
wynagrodzenia do usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót,
4) o wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta w formie
pisemnej, faxem, e-mailem) podając rodzaj wady lub usterki,
5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a)

jeśli wada lub usterka powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie

tj. w czasie do 24 godzin od jej wykrycia,
b)

w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty

otrzymania zgłoszenia,
6) usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie,
7) jeżeli w ramach wykonania swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu
z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej
rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się
odpowiednio do części wymienionej,

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu
gwarancji nie mógł korzystać,
9) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na
skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej
i strajk generalny,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji
w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania,
10) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad lub usterek, przyczyn ich powstania
i sposobu usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do
użytkowania,
11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
robót nad usuwaniem wad lub usterek,
12) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu gwarancji,
13) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek,
wyznaczonego w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i
ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania
Wykonawcy o tym fakcie,
14) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa,
15) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia,
podpisaną przez strony umowy,
16) wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach
otrzymanego wynagrodzenia. Terminy przeglądu............................................
17) Wymagane nieodpłatne przeglądy stanowią warunek odpowiedzialności Wykonawcy z
tytułu gwarancji
Udzielający gwarancji jakości

Przyjmujący

gwarancję jakości
upoważniony przedstawiciel

przedstawiciel

Zamawiającego:
Wykonawcy:
--------------------------------------------------------------------

-------------

Załącznik nr 7

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

___________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

_______________________________________________________________________________
(adres podmiotu)
______________________________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn,zm.), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz
wykonawcy tj.:
___________________________________________________________________
(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)
na potrzeby realizacji zamówienia pn:Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala
Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału,
Poradni Laryngologicznej i izolatki,
niezbędnych zasobów w zakresie:
ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - WIEDZY I DOŚWIADCZENIA


zakres dostępnych wykonawcy zasobów:

__________________________________________________________________
(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto
doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązania)


sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać w jaki sposób wiedza i doświadczenie podmiotu będzie wykorzystana podczas
realizacji zamówienia np. czy będzie wykonywał część zamówienia jako podwykonawca)


charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:

__________________________________________________________________
(należy wpisać rodzaj/charakter umowy jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym
zasób)


zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać, czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia, jeśli tak to w jakim
zakresie)



okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać okres, w którym wiedza i doświadczenie będzie udostępnione wykonawcy)

ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONYWANIA
ZAMÓWIENIA


zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

__________________________________________________________________
(należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji wykonawcy)



sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać w jaki sposób w/w osoby będą realizować zamówienie)



charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:

__________________________________________________________________
(należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępnione osoby, np. porozumienie pomiędzy
pracodawcami, podwykonawstwo)



zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać, czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia, oraz jaki będzie zakres
udziału osób w realizacji zamówienia)



okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać w jakim okresie będą udostępnione ww. osoby)

SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ


zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

__________________________________________________________________
(należy wpisać zakres udostępniania zasobu)



sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać w jaki sposób zasób będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia np. w przypadku
polisy ubezpieczeniowej, środków finansowych proszę podać sposób w jaki wykonawca będzie mógł
z zasobu skorzystać.)



charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:

__________________________________________________________________
(należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępnione zasoby finansowe)



zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać, czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia, oraz jakim zakresie
zasoby będą wykorzystane)



okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

__________________________________________________________________
(należy wpisać w jakim okresie zasób będzie udostępniony)

________________________________________
(data i odpis podmiotu
udostępniającego zasoby)

Załącznik nr 8

_____________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy
_____________________________________________________________
__________________________________________________________
adres wykonawcy
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
dotyczy postępowania: Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o.
w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki,
Wykaz wykonanych robót budowlanych wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Lp.

Nazwa podmiotu,
na rzecz którego roboty
zostały wykonane

Wartość*

Rodzaj roboty budowlanej

Data
i miejsce
wykonania

* w przypadku gdy zadanie obejmowało szerszy zakres, niż określony do spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, należy wskazać wartość robót niezbędnych do spełniania warunku udziału w
postępowaniu.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

_________________________
_____________________
data i miejscowość

imię i nazwisko

podpis wykonawcy lub osoby
upoważnionej

Załącznik nr 10 a
GWARANCJA
NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Dla:
Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o.,44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1
zwana dalej “Beneficjentem gwarancji”
1.
Gwarant
tj..............................................................,
działając
na
zlecenie
…............................................................... (zwanego dalej „Zobowiązanym”), niniejszym gwarantuje
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, na zasadach określonych w niniejszej
gwarancji
zapłatę
należności
do
kwoty..................................................
(słownie
złotych: ........................................................), do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta gwarancji
Zobowiązany jest zobowiązany w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
która zostanie zawarta dnia …………., dotyczącej wykonania zadania pn.:
Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z
korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki zwanej dalej „umową
objętą gwarancją”, a które to należności nie zostały zapłacone przez Zobowiązanego.
2. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu
gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta o wysokość wypłaconej kwoty.
3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od …........................... do ….......................
(zwanym
dalej “okresem ważności gwarancji”). Przez okres ważności gwarancji rozumie się okres czasu w
którym powstały należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o
których mowa w pkt. 1.
4. Zapłata przez Gwaranta kwoty, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia
doręczenia do Gwaranta przez Beneficjenta pisemnego żądania wypłaty wraz:
· z pisemnym oświadczeniem, że Zobowiązany nie wykonał lub wykonał nienależycie umowę
objętą gwarancją i nie dokonał zapłaty wymagalnych należności o których mowa w pkt. 1,
· potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem Zobowiązanego do zapłaty
należności z tytułu, o którym mowa w pkt. 1, wraz z dowodem nadania.
5. Żądanie wypłaty powinno:
·być doręczone, pod rygorem nieważności, do Gwaranta za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na
żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Beneficjenta gwarancji,
·być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upoważnione, ze
wskazaniem podstawy upoważnienia,
·być doręczone do Gwaranta najpóźniej w terminie ważności gwarancji w formie pisemnej pod
rygorem nieważności,
·dotyczyć wyłącznie wymagalnych należności, które powstały w okresie ważności gwarancji,
·powinno zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji.
6. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji jest wyłączona:
· w przypadku gdy Beneficjent gwarancji doręczy żądanie wypłaty z gwarancji niezgodne z
warunkami określonymi w pkt. 4 i pkt. 5,
· w przypadku nieistnienia lub unieważnienia zobowiązania będącego przedmiotem
gwarancji,
7. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach:
11. z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności,
12. z chwilą wypełnienia przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem
gwarancji,
13. przez zwolnienie Zobowiązanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania będącego
przedmiotem gwarancji,
14. przez zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania wynikającego z
gwarancji,
15. po wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty gwarancji,
8. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody
Gwaranta, pod rygorem nieważności.

9. Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla
siedziby Beneficjenta.
10.Adres korespondencyjny Gwaranta:
…................................................................................................................................................

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

.........................................................
stempel Gwaranta I podpis osoby
upoważnionej

Załącznik nr 10b
GWARANCJA
Usunięcia wad i usterek

Dla:
Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1
zwana dalej “Beneficjentem gwarancji”
1.
Gwarant
tj..............................................................,
działając
na
zlecenie
…............................................................... (zwanego dalej „Zobowiązanym”), niniejszym gwarantuje
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, na zasadach określonych w niniejszej gwarancji
zapłatę
należności
do
kwoty.
............................................
stanowiące
(słownie
złotych: ........................................................), do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta gwarancji
Zobowiązany jest zobowiązany w przypadkach określonych w pkt 4 niniejszej gwarancji, dotyczącej
wykonania zadania pn.:
Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z
korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki
2. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu gwarancji
obniża odpowiedzialność Gwaranta o wysokość wypłaconej kwoty.
3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od …........................... do …....................... ( okres rękojmi wynosi
…. lat licząc od od następnego dnia po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego ostatniej z robót.) (zwanym
dalej “okresem ważności gwarancji”). Przez okres ważności gwarancji rozumie się okres czasu w którym
powstały należności z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, o których mowa w pkt. 1.
4. Zapłata przez Gwaranta kwoty, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do
Gwaranta przez Beneficjenta pisemnego żądania wypłaty wraz z pisemnym oświadczeniem, że Zobowiązany:
1) nie usunął lub nie należycie usunął wady i usterki ujawnione w okresie ważności gwarancji po podpisaniu
protokołu zdawczo-odbiorczego i nie dokonał zapłaty należności o których mowa w pkt. 1
2) nie przedłużył lub nie wniósł na okres od …..do…… nowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności niniejszej gwarancji
3) potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem Zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu, o
którym mowa w pkt. 1, wraz z dowodem nadania.
5. Żądanie wypłaty powinno:
1)być doręczone, pod rygorem nieważności, do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek
Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych
do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji,
2)być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upoważnione, ze wskazaniem podstawy
upoważnienia,
3)być doręczone do Gwaranta najpóźniej w terminie ważności gwarancji w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,
4)dotyczyć wyłącznie wymagalnych należności, które powstały w okresie ważności gwarancji,
5) powinno zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji.
6. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji jest wyłączona:
1)w przypadku gdy Beneficjent gwarancji doręczy żądanie wypłaty z gwarancji niezgodne z
warunkami określonymi w pkt. 4 i pkt. 5,
2)w przypadku nieistnienia lub unieważnienia zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
7. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach:
1) z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności,
2) z chwilą wypełnienia przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
3) przez zwolnienie Zobowiązanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania będącego
przedmiotem gwarancji,
4)przez zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania wynikającego z gwarancji,
5) po wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty gwarancji,
8. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta,
pod rygorem nieważności.
9. Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby
Beneficjenta.

10.Adres korespondencyjny Gwaranta:
…..............................................................................................................................................

..............................., dnia ....................................

.........................................................
stempel Gwaranta I podpis osoby
upoważnionej

