Specyfikacja warunków zamówienia

ZPP-2810-04/22
Zakopane, dnia 10.03.2022 r.

ZPP-2810-04/22

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga
do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu
Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopane
Adres:
ul. Ciągłówka 9
34-500 Zakopane
Numer telefonu:
018 20 26811
Numer faksu:
018 2068141
Adres e-mail:
sekretariat@rehabilitacja.zakopane.pl
Strona internetowa
www.rehabilitacja.zakopane.pl
NIP
734-14-54-105
REGON
000295449
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Zawartość SWZ

1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia
3. Tryb udzielenia zamówienia
4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji
5. Opis przedmiotu zamówienia
6. Podwykonawstwo
7. Termin wykonania zamówienia
8. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
9. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej
10. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp
11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
12. Termin związania ofertą
13. Opis sposobu przygotowania oferty
14. Sposób oraz termin składania ofert
15. Termin otwarcia ofert
16. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
17. Podstawy wykluczenia
18. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie
wymagał ich złożenia
19. Poleganie na zasobach innych podmiotów
20. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja)
21. Sposób obliczenia ceny
22. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny
ofert
23. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
25. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
26. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu
wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w większej niż maksymalna liczbie części
27. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
28. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp
29. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp,
jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania
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30. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający
przewiduje takie wymagania
31. Wymagania dotyczące wadium
32. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i
8 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
33. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów
34. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych
35. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot
36. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp
37. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
38. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
39. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp
40. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
41. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.
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1.

-

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
Wojewódzki Szpital rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopane
Adres:
ul. Ciągłówka 9
34-500 Zakopane
NIP
734-14-54-105
REGON
000295449
Telefon: Centrala - 18-20-26-810,

-

Sekretariat - 18-20-26-811

-

Fax: 18-20-68-141

-

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:05

-

Adres strony internetowej: https://rehabilitacja.zakopane.pl

-

Adres poczty elektronicznej postępowania: zp@rehabilitacja.zakopane.pl

-

Adres

elektronicznej

Skrzynki

Podawczej

(dalej

adres

ESP):

(/WSRZakopane/SkrytkaESP)
-

Konto: ING Bank Śląski S.A. o/Zakopane 72 1050 1474 1000 0022 1051 3558.

-

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia
www.rehabilitacja.zakopane.pl

3.

Tryb udzielenia zamówienia
3.1. Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z
późn. zm.).
3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie
„SWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia.
3.3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zastosowane jest
pojęcie „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych, o
której mowa w pkt 3.1.
3.4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz.
1740 z późn. zm.).

4.

Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

5.

Opis przedmiotu zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Zagospodarowanie terenu
Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w
Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”. Na
przedmiot zamówienia składa się m. in. następujący zakres robót:
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a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej,
b) wykonanie dodatkowych ścieżek spacerowych,
c) nasadzenie krzewów ogrodowych, drzew ozdobnych, itp.,
d) inne roboty budowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne).
tj: obejmujący m. In. następujące m.in. czynności:
- rozbiórka elementów betonowych, podłoża, z betonu żwirowego, obrzeży trawnikowych,
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, murów i schodów terenowych z kamienia
naturalnego,
- wykonywane koryta o szerokości chodników i schodów terenowych w gruncie o
głębokości do 35·cm wraz z transportem urobku,
- wykonywanie wykopów jamistych i liniowych dla fundamentów i dla urządzeń instalacji
podziemnych (rurociągów) oraz przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości
do 1,2m,
a) pozyskiwanie gruntu z ukopu,
b) zasypywanie wykopów o głebokości do 1m.
- wykonywaniu zbrojenia ścian fundamentowych, nakrywy muru kamiennego i
żelbetowego oraz konstrukcji płyt stropowych (jako uzupełnienie) nad istniejącymi szachtami
przy budynku Szpitala.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej na terenie Szpitala, tj.:
- tynków zwykłych zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach muru zewnętrznego,
- instalowanie (nadłożenie) balustrady schodowej i prostej (na podeście) stalowej,
jednopłaszczyznowej z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej na istniejącym murku
kamiennym schodów zewnętrznych,
- instalowanie obustronne balustrad schodowych, stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo (z gotowych elementów) o wys. 1,10m przy schodach terenowych.
- wykonanie podbudowy pod chodniki, dojścia i schody terenowe z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni chodników, dojść, pochylni i schodów z betonowej kostki brukowej
na posypce piaskowej, o gr. 6cm i 8cm,
- wykonanie w części nowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w dowiązaniu do
istniejącej zmodernizowanej części instalacji jw. od strony północnej i zachodniej budynku
Szpitala.
- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie Szpitala, tj.: w części instalacji
oświetlenia zewnętrznego, obejmujace instalowanie lamp parkowych.
5.2. Szczegółowy zakres robót określony został zawarty w specyfikacji technicznej
robót, przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym, załączonych do SWZ.
Szczegóły dotyczące wyposażenia i wykończenia zostały opisane w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
5.3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
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Zamówienie jest dostępne dla wykonawców z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw oraz zapewnia poziom konkurencji między wykonawcami.
Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań
różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby zamówienie
realizował jeden Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi
za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku Wykonawców odpowiedzialnych za
poszczególne elementy robót, które są ściśle ze sobą związane.
5.4. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności
dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ, zamawiający wskazał znaki
towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi.
Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali
się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych
i jakościowych.
5.5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm
europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub
systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w
opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
rozwiązania równoważne opisywanym.
5.6. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
6.

Podwykonawstwo
6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
6.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
6.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
6.4. Zamawiający wymaga, aby w umowie z podwykonawcą znalazły się w
szczególności poniższe zapisy:
6.4.1. zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z
zakresu robót wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego i
Wykonawcę,
6.4.2. wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
6.4.3. termin wykonania robót przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę
nie może przekraczać terminu wykonania robót wynikającego z umowy
zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę,
6.4.4. umowa zawierana z podwykonawcą albo z dalszym podwykonawcą winna
zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
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żądania przedstawiania mu na każde żądanie dowodów potwierdzających
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo dalszym
podwykonawcom.
Sposób wykonywania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny
z dokumentami projektowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych stanowiącymi załączniki do SWZ.
Pozostałe ustalenia dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte w projekcie
umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłużej niż do
31 sierpnia 2022.
8.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
8.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
8.2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
8.2.1. zmiany terminu wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:
1) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu
niezgodnym z inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji
lub urządzeń i koniecznością wykonania robót związanych z ich
zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji;
2) w
przypadku
występowania
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia;
3) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób
indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
4) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót
budowlanych
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i
zmiany umowy;
6) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót;
7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia;
8) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w
trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć
przed przystąpieniem do robót;
9) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako
zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać
się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej;
8.2.2. jeżeli w trakcie prowadzenia robót zaistnieje okoliczność dokonania zmian,
w szczególności dotyczących wykonania, technologii lub elementów robót;
8.2.3. zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
8.2.4. zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
8.2.5. Wykonawca może:
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie,
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
-7-

Specyfikacja warunków zamówienia

ZPP-2810-04/22

d) zrezygnować z podwykonawstwa.
9.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
9.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Jan
Rola – 1822026818, w zakresie przedmiotu zamówienia; Bronisław Miętus
182026813 – zakresie formalnym;
9.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do komunikacji”.
9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
9.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
9.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9.8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert i wniosków)
9.8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 14 SWZ), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
9.8.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email zp@rehabilitacja.zakopane.pl
9.8.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 9.8.2 adres email. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
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Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp
Nie dotyczy
11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z
wykonawcami są:
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia –
Jan Rola tel. 182026818
w sprawach formalno-proceduralnych –
Bronisław MIętus tel. 182026813
Udzielenie wyjaśnień w godzinach pracy Szpitala: Poniedziałek-piątek 7:30-15:00.
12. Termin związania ofertą
12.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia – 23.04.2022r.
12.2. Zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp pierwszym dniem terminu związania ofertą jest
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
12.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą określonego w pkt 12.1, zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 30 dni.
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.3, wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
12.5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.3, następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.
13. Opis sposobu przygotowania oferty
13.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr
1 do SWZ oraz załączyć do niego wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie
z niniejszą SWZ.
13.2. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
13.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.2, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
13.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.2, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w
pkt 13.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
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brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
13.6. Jeżeli wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym
zasoby – wykonawca przedstawia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
dotyczące tego wykonawcy.
13.7. Wymagane załączniki do oferty:
13.6.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu– według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SWZ;
13.6.2. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów –wykonawca składa
także oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby– według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SWZ;
13.6.3. jeżeli wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom wykonawca przedstawia oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
13.6.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie o którym mowa w pkt 13.6.1 składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – według wzoru zał.
nr 2 do SWZ;
13.6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby zgodnie z art. 118 Pzp składa z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów;
13.6.6. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy;
13.6.7. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa, jeżeli zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
13.6.8. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.6.7
należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
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13.6.9. zapis w pkt 13.6.8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
13.6.10.
zapisy zawarte w 13.6.7 - 13.6.8 stosuje się odpowiednio do osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach.
13.8. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp według załącznika nr 2 i 3 do SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
13.9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta (w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej
kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 540 z
późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
13.10. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
13.11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z
wymaganiami SWZ.
13.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
13.13. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13.14. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.
13.15. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi
w dokumentach zamówienia.
13.16. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
14. Sposób oraz termin składania ofert
14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
14.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
14.4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
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stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
14.5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi
ofertę.
14.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
14.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na
miniPortalu.
14.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.10. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w
dokumentach zamówienia.
14.11. Termin składania ofert upływa dnia 25 marca 2022 r. o godz. 12:00.
15. Termin otwarcia ofert
15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2022 r., o godzinie 12:15.
15.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i
następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
15.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
15.3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
15.3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
16. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 17 SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
16.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
16.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
16.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
16.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
wynoszącą: minimum 200 000,00 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy).
16.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) posiadanie doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej 1 robotę budowlane polegające na budowie,
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rozbudowie, remoncie, zagospodarowania terenu o wartości robót
minimum 100 000,00 złotych brutto każda robota budowlana;
2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami na
stanowiska:
 kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Wskazane osoby winny posiadać wymagane uprawnienia lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę
członków właściwiej izby samorządu zawodowego. Przez posiadanie
uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących
w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333).
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych (ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
16.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia –
warunki określone w pkt 16.2 SWZ winni spełniać łącznie.
16.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
17. Podstawy wykluczenia z postępowania
17.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie
wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
17.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
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18. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie
wymagał ich złożenia
18.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. nr 2 do SWZ.
18.2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.
18.3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
18.3.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.
369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do
SWZ;
18.3.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
18.3.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik
nr 5 do SWZ;
18.3.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
18.3.5. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy
lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ;
18.3.6. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.
18.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 18.3.2
SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
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wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 18.4 SWZ, lub gdy dokumenty te
nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
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, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane
umożliwiające dostęp do tych środków (art. 274 ust. 4 Pzp).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki
oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej, w
postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.

19. Poleganie na zasobach innych podmiotów
19.1. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
19.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
19.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
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potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 19.3
SWZ, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać
się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na
etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o których mowa
w pkt 18.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych
w rozdziale 18 SWZ.

20. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja)
20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
20.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
20.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 20.2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
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20.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
20.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
21. Sposób obliczenia ceny
21.1. W formularzu oferty należy podać cenę kompleksowego wykonania zamówienia.
Cena ta musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Cenę oferty
należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej w
szczególności projektu budowlanego winien skalkulować cenę oferty,
a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej przedłożyć
kosztorys przed podpisaniem umowy. Przedmiar robót stanowi materiał
pomocniczy, a kosztorys do umowy ma charakter informacyjny.
21.2. Cena podana na formularzu oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą
negocjacji
i wyczerpującą
wszelkie
należności
Wykonawcy
wobec
Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
21.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać 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 niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku
nie ulegnie zmianie.
21.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
21.5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
21.6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla
celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć (art. 225 Pzp).
21.7. W ofercie, o której mowa w pkt 21.6, wykonawca ma obowiązek:
1)
poinformowania zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
2)
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku
podatkowego;
3)
wskazania wartości towaru lub usługi objętego
obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4)
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która
zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
21.8. Wzór formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

- 17 -

Specyfikacja warunków zamówienia

ZPP-2810-04/22

22. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny
ofert
22.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nazwa kryterium – waga [%]:
- Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 60%,
- Wydłużenie okresu Gwarancja – 30%,
- Termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy - 10%.
Punkty za podane kryteria będą liczone według następujących wytycznych
(wartości do oceny w podanych kryteriach należy wskazać w formularzu
oferty):
Punkty przyznawane za kryterium „cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą liczone
wg następującego wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 100 x waga %
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100.
Ad. 2 Wydłużenie okresu gwarancji (G)
W kryterium oceniane będzie wydłużenie okresu gwarancji, liczone w miesiącach,
ponad minimum określone na 36 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres
gwarancji 36 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Okres
gwarancji należy wpisać w formularzu oferty. W przypadku braku wskazania w
formularzu oferty okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca
zadeklarował minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.
Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o 24 miesiące, czyli wykonawca
może zaoferować maksymalnie 60 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji
ponad 60 miesięcy nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla
wykonawcy, który zaoferował dodatkowo 24 miesiące gwarancji. Ostatecznie oferta
otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” będą liczone wg
następującego wzoru:
G = ((Go - 36)/24) x 100 x waga %
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „wydłużenie okresu
gwarancji”,
Go– gwarancja (w pełnych miesiącach) oferowana przez wykonawcę, dla którego
wynik jest obliczany.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100.
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W przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta
Wykonawcy będzie odrzucona z powodu niezgodności z treścią SIWZ.

Punkty przyznawane za kryterium „Termin zakończenia realizacji danego etapu robót
przedmiotu umowy” będą przyznawane w następujący sposób:
Zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie do 31.08.2022r. – 0 pkt.
Zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie do 17.08.2022r. – 50 pkt.
Zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie przed 03.08.2022r. – 100 pkt.
T = T x waga %
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100.

22.2. Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się
będzie ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria, według wzoru:
X= C+G+T

gdzie:
X C
G
T

ilość punktów badanej oferty;
ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;
ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarancja.
ilość punktów badanej oferty w kryterium termin wykonania robót.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

23. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
23.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
23.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt 23.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
23.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie
zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w
wysokości i formie określonej w pkt 40 SWZ.
23.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
23.5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
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24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
24.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469
pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
24.3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu.
24.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści
SWZ na stronie internetowej.
24.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
24.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
24.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
24.9. 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 niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
24.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
24.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w
art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
24.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
25. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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26. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub
maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia,
które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku
wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
Nie dotyczy.
27. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich
składanie
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza ofert wariantowych.
28. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp
28.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.: roboty
ogólnobudowlane, instalacyjne: wod.-kan., elektryczne - min 2 osoby
28.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane w pkt 28.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww wymogów.
28.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w
szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia
wykonawcy
lub
podwykonawcy
o
zatrudnieniu
pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę (oświadczenie
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że
czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy),
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika/pracowników,
4) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.
28.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie
wyznaczonym
przez
Zamawiającego
nie
krótszym
niż
7
dni,
wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody, o których mowa
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w pkt 28.3, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności.
28.5. Przedłożone dowody, o których mowa w pkt 28.3 powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
28.6. Nieprzedłożenie przez wykonawcę dowodów żądanych przez zamawiającego
dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako
niedopełnienie wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób i skutkować
będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt 1
lit. d umowy.
29. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
30. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający
przewiduje takie wymagania
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94Pzp.
31. Wymagania dotyczące wadium
31.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w
wysokości:
2 000 złotych (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych);
31.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
31.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
31.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku ING
Bank Śląski S.A. o/Zakopane 72 1050 1474 1000 0022 1051 3558 z dopiskiem
„wadium – nr ZPP-2810-04/22”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
31.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej
poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty
całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą
jest dzień składania ofert);
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5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S> Jasińskiego w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul.
Ciągłowka 9
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub
gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
31.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (226 ust. 1 pkt 14 Pzp).
31.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
32. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 i 8 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 i 8 Pzp.
33. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentów
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji.
34. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
35. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
36. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121
Pzp
Zamawiający nie zastrzega w/w obowiązku.
37. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
38. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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39. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93
Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji
określonej w art. 93 Pzp.
40. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
40.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
40.2. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
40.3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w
kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
40.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust 2 ustawy Pzp.
40.5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451
ustawy Pzp.
40.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy
w terminach i wysokościach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
40.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
40.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
40.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
40.10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być
dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego,
najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
40.11. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego
gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub
poręczeniem,
3) kwota gwarancji lub poręczenia,
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4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania
zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień
zawarcia umowy,
5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do
wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji
zamówienia w sposób niezgodny z umową.
40.12. Okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy jest zgodny z
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
41. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U.
UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul.
Ciągłówka 9, adres email: sekretariat@rehabilitacja.zakopane.pl, tel. 182026811;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: info@rehabilitacja.zakopane.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr ZPP-2810-04/22 na zadanie pn. „Zagospodarowanie
terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w
Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74
ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Załączniki do SWZ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;
oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;
oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu –załącznik nr 3 do SWZ;
oświadczenie o dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr
4 do SWZ;
wykaz robót – załącznik nr 5 do SWZ;
wykaz osób – załącznik nr 6 do SWZ;
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy – załącznik nr 7 do SWZ;
projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 8 do SWZ;
przedmiar robót, specyfikacja techniczna robót.

zatwierdzam:

Dyrektor
mgr Krystyna Walendowicz
10.03.2022r.
(data i podpis)
- 26 -

Specyfikacja warunków zamówienia

ZPP-2810-04/22

Załącznik nr 1 do SWZ
ZPP-2810-04/22

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9
34-500 Zakopane
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.:

„Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia”
– jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego
w Zakopanem 2”
działając jako:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NIP ............................................................................
REGON ....................................................................
/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców – w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
członków konsorcjum/
DANE KONTAKTOWE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ/PEŁNOMOCNIKIEM:
nr telefonu/faksu .......................................................................................................................
e-mail …………………………………………………………………………………………………
składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ wraz
z załącznikami i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z następującymi warunkami:
za cenę netto ……………………………… złotych,
podatek VAT ……... % …………………………….. złotych,
łącznie cena brutto …………………………………. złotych,
słownie cena brutto:
………………………………………………………………………………………..
1.

Deklaruję następujący termin wykonania zamówienia: Oświadczam, że wykonam
zamówienie w terminie do : …………….
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Oferuję okres gwarancji: ........................... miesięcy (należy podać w miesiącach
okres gwarancji – do oceny oferty w tym kryterium, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt
22 SWZ. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60).
Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
Warunki płatności: w pełni akceptuję warunki, zasady i terminy płatności określone
w projektowanych postanowieniach umowy.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz
z załącznikami i uznaję się związany/-a jej postanowieniami.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego
realizacji, a także uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.
Oświadczam, że uważam się związany/-a niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji warunków zamówienia.
*Oświadczam, że zamówienie zamierzam zrealizować samodzielnie / przy udziale
podwykonawców, którym zamierzam powierzyć wykonanie następującej części
zamówienia:
część zamówienia:
…..………………………………………………………………………………………………..
…..………………………..………………………………………………………………………
wskazać zakres części zamówienia
podwykonawca:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
podać nazwę podwykonawcy jeżeli jest znany
/*niepotrzebne skreślić i wypełnić, jeżeli dotyczy/

9. Oświadczamy, że zapoznałem/-am się z treścią projektowanych postanowień umowy
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z wymogami Zamawiającego dotyczącymi
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, opisanymi w specyfikacji warunków zamówienia i uznaję się zobowiązany/a
określonymi w niej zasadami postępowania.
11. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***
12. Czy wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem? **
□ Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
□ Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
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b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
□ Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).
Informacje wymagane do celów statystycznych.
/**zaznaczyć właściwe/

13. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym
pod nr NIP …………………………………………………………………

14. Nr naszego konta bankowego:
………………………………………………………………………………………………………

15. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
............................................................................................................................................

16. Załącznikami do oferty są:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………, dnia ……………… 2022 r.

………………………………………………………………….
podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* niepotrzebne skreślić i wypełnić, jeżeli dotyczy
** zaznaczyć właściwe
*** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do SWZ
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Zamawiający: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S.
Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
Wykonawca:…………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
doreprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCYO SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dalej
jako: „Pzp”)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu
Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. S. Jasińskiego w
Zakopanem
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 16.2.SWZ pn.
„Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako
III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w
Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22
………………………………………….………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia na zadanie pn.:
„Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako
III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w
Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22
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(wskazać

dokument

i właściwą

ZPP-2810-04/22

jednostkę

redakcyjną

w postępowaniu),polegam

na
podmiotu/ów*:………………..………………..

dokumentu,

w

zasobach

której

określono

warunki

udziału

następującego/ych

………………………………………………………………………………………………………………………,

w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………………….………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP;
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP
………………………………………….………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,
5, 7 Pzp). Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……………..……

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

........................................................................................................................
podpis i osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi
zasoby (JEŻELI DOTYCZY)*
Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega
wykluczeniu na podstawie:
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP;
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP.
………………………………………….………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Oświadczam, że w stosunku do podwykonawcy, niebędącym podmiotem udostępniającym
zasoby tj. ……………………………………………………………………………………..(należy
podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL,
KRS/CEIDG) zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
………….……. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.
1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęte zostały następujące środki
naprawcze*:
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……………..……

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

........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………………………………….………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SWZ

ZPP-2810-04/22

Zamawiający: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S.
Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
Podmiot trzeci :………………………………….…

……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………
…………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(dalej jako: „Pzp”)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu
Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. S. Jasińskiego w
Zakopanem
Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (JEŻELI
DOTYCZY)
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt 16.2 SWZ pn. „Zagospodarowanie terenu Szpitala w
ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu
Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP;
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP.
………………………………………….………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
...........
......................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze*:............................................................................
………………………………………….………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.................................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego

Oświadczenie dotyczące podanych informacji
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

.................................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego
*w przypadku gdy dana treść nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić
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Załącznik nr 4 do SWZ

ZPP-2810-04/22

Zamawiający: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S.
Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane

Wykonawca:………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), w związku ze złożoną ofertą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu
Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22
Oświadczam, że:

* 1. Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1

2

3
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W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa
dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
* 2. Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

……………………………………………….., dnia ………………… r.

......................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SWZ
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Wykonawca:………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako
III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w
Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT, A JEŻELI
OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

Lp.

Nazwa,
rodzaj
wykonanych robót
budowlanych stanowiących przedmiot
zamówienia. Należy wskazać
co najmniej 1 robota budowlana
polegające na budowie, rozbudowie,
remoncie
zagospodarowania
terenu
o wartości robót minimum 100 000,00
złotych brutto każda robota budowlana;
miejsce wykonania

Data
rozpoczęcia
realizacji

Data
zakończenia
realizacji

Wartość
zamówienia
brutto

Nazwa i adres
podmiotu, na
rzecz którego
roboty zostały
wykonane

1

2

3

4

5

6

……………………………………………….., dnia ………..… 2022 r.
………………………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
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Załącznik nr 6 do SWZ

ZPP-2801-04/22
Wykonawca:………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako
III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w
Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię
i nazwisko

Zakres wykonywanych
przez nich czynności

Kwalifikacje
(uprawnienia, rodzaj
- specjalność i nr
uprawnień)

1

2

3

4

Podstawa do
dysponowania tymi
osobami
– status

5
Dysponuje na podstawie

……………………………
…………
……………………………
………/

kierownik budowy
w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

1.

Będzie dysponował*

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………….., dnia ………..… 2022 r.
………………………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
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Załącznik nr 7 do SWZ

ZPP-2810-04/22
Wykonawca:………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako
III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w
Zakopanem” znak ZPP-2810-04/22”

oświadczam, że posiadam/y *kadra kierownicza posiada wymagane wykształcenie oraz
kwalifikacje zawodowe do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

……………………………………………….., dnia ………..… 2022 r.

………………………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
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Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 8 do SWZ
ZPP-2810-04/22

Umowa
Nr ZPP-2820-04/22
o roboty budowlane zawarta w dniu …………... 2022 roku w Zakopanem, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul.
Ciągłówka 9, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000033371, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w
rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000006262,
prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, NIP: 736-14-54-105, REGON 000295449
reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Krystynę Walendowicz
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Andrzej Jakubiak
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Pzp”, o następującej
treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. "Droga do zdrowia" - jako
III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr
S. Jasińskiego w
Zakopanem”.
§2
1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się min. in. następujący zakres:
a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej,
b) wykonanie dodatkowych ścieżek spacerowych,
c) nasadzenie krzewów ogrodowych, drzew ozdobnych, itp.,
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d) inne roboty budowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne).
2. Szczegółowy zakres robót określony został w SWZ, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, przedmiarach robót oraz w dokumentacji budowlanej.
§3
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane, tj. całkowite zakończenie
robót w terminie do …………………………..
Jako termin zakończenia robót uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót.
§4
Specyfikacja warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.
§5
Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną, specyfikację techniczną robót
oraz dziennik budowy.
§6
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentami określonymi
w § 5 w dniu podpisania umowy.
§7
1.
2.
3.

4.

Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru.
Ustanowiony inspektor nadzoru będzie działał w granicach umocowania określonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2020 r., poz.1333 ze zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania do kierowania budową personel
kierowniczy wskazany w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa wyżej
w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę
wyłącznie wtedy gdy Wykonawca przedłoży propozycję osób, które będą posiadać
stosowne uprawnienia budowlane, wymagane w specyfikacji warunków zamówienia.
Zmianę kierownika budowy Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w terminie do 7
dni przed jej dokonaniem.
Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić po akceptacji
Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, w
szczególności oświadczenie o przejęciu obowiązków wraz z wymaganymi załącznikami.
§8

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy, a także do zapewnienia
warunków bezpieczeństwa.
Wykonawca pokryje koszty:
 organizacji placu budowy, dostęp robotników do (wc, pomieszczenie socjalne
”pakamera” w zakresie wykonawcy)
 bhp,
 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,
 korzystania z mediów (prąd, woda, itp.).
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Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji
wymaganych ustawą.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie na odbiór robót.
§9

1.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania lub zawarcia odpowiednich umów o
ubezpieczeniu z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń powstałych w
trakcie robót.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
b) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót.
§ 10
1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i
Zamawiającego.
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo
Budowlane.
Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.
§ 11
Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy
wybraną w trybie podstawowym bez negocjacji jest wynagrodzenie ryczałtowe za
wykonanie przedmiotu umowy:
w kwocie netto ………………………………………….. złotych
+ VAT 23%………………………………………………………… złotych
Razem brutto ………………………………………………………. złotych
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
w formie ……………………………………...........................................
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy
w terminach i wysokościach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.
§ 12
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Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru
o konieczności wykonania robót zamiennych o ile takie wystąpią, w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania inspektora nadzoru, o terminie zakrycia
robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie
poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić
roboty do stanu pierwotnego.
§ 13

Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców.
Wykonawca zobowiązuje
podwykonawców.

się

wykonać

przedmiot

umowy

osobiście,

bez

udziału

§ 14
Zapisy w przypadku angażowania Podwykonawców.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy
udziale podwykonawców.
2. Zakres
robót
realizowany
przez
podwykonawcę
obejmuje……………………………………………………………………………………………
3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach
określonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty/usługi,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni;
c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii
każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
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11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000
złotych.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Przepisy ust. 5–14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§ 15
Zapisy w przypadku angażowania Podwykonawców.
1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź
dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty
finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za
wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
3. Zamawiający dokonuje 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.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy
zgłoszenie pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
zamawiający
potrąca
kwotę
wypłaconego
wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie
domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.
§ 16

1.

2.

3.

4.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.: roboty ogólnobudowlane.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww
wymogów.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:
5) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
6) oświadczenia
wykonawcy
lub
podwykonawcy
o
zatrudnieniu
pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę (oświadczenie powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane
przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy),
7) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika/pracowników,
8) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca
zobowiązuje się przedłożyć dowody, o których mowa w ust. 3, w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane czynności.
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5. Przedłożone dowody, o których mowa w ust. 3 powinny zostać zanonimizowane

6.

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedłożenie przez wykonawcę dowodów żądanych przez zamawiającego
dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie
wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób i skutkować będzie naliczeniem kar
umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt 1 lit. d umowy.
§ 17

1.
2.

3.
4.

Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, za
wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany
przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,
d) w przypadku niedopełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z § 16 umowy – w wysokości
1000 złotych za każdy przypadek,
e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto,
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto,
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie
z § 14 ust.14 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót,w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy.
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 5,00 zł za każdy dzień zwłoki,
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
c) z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby
wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich
kwoty z faktury Wykonawcy.
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Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może
przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy.
§ 18

1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zakończeniu
robót i zgłoszeniu o gotowości do odbioru końcowego.
Zamawiający powoła Komisję Odbioru, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy
całości przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i
potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru. Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o terminie odbioru w formie pisemnej. Zakończenie czynności odbioru
winno nastąpić najpóźniej w terminie 10 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu w trakcie odbioru pod rygorem
nieodebrania wykonanych robót, następujące dokumenty, pozwalające na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:
a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodności wykonania
z dokumentacja techniczną i obowiązującymi przepisami i normami,
b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób,
badań i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
c) niezbędne świadectwa kontroli jakości i deklaracje zgodności wymagane
przepisami, stosowne atesty, certyfikaty na zastosowane materiały budowlane
i urządzenia,
d) dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 jeżeli nie uniemożliwiają one odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
odbioru poraz drugi.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz inspektora
nadzoru, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
§ 19

1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu
umowy.
Termin gwarancji wynosi …………………….licząc od daty odbioru końcowego robót.
Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy od daty odbioru
końcowego robót.
Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu
umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
przedmiotu umowy, a dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminach określonych
w ust. 4 jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.
- 47 -

Specyfikacja warunków zamówienia
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

ZPP-2810-04/22

Czas reakcji na zgłoszenie o powstałej wadzie, wynosi nie dłużej niż dwa dni robocze.
Jest to czas od wysłania zgłoszenia faxem, e-mailem lub zgłoszenia telefonicznego do
przyjazdu na miejsce przedstawiciela Wykonawcy posiadającego kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywania naprawy.
Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia wady.
Za zgodą Zamawiającego termin naprawy w uzasadnionych przypadkach może ulec
wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych.
W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
Wykonawca w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady
i w terminie nie dłuższym niż 12 godzinny od powiadomienia (telefonicznie i
potwierdzone faxem lub e-mailem) przystąpi do usuwania wady.
Jeżeli po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie w terminie
zgłoszonych wad, Zamawiającemu służy prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
Zamawiający nie ma obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zamiarze zlecenia
usunięcia wad osobie trzeciej.
W przypadku nie usunięcia wad w terminach określonych wyżej, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne zgodnie z § 17 ust 2 pkt 1 lit b niniejszej umowy.
Wykonawca zwróci koszty naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez
zlecenie innemu Wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia
wady w wyznaczonym terminie, Wykonawca jej nie usunie. Zamawiający nie będzie
uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do ich
pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty od Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób
trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i wykonywanych robót
a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.
§ 20

1.

2.

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy następowało będzie fakturą
końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, po ich odbiorze i
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz po przedłożeniu
oświadczeń Podwykonawców (jeżeli będą ustanowieni), że otrzymali należne im
wynagrodzenie.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości stanowiącej różnicę
między wartością umowną określoną w § 11 ust. 1, a kwotą stanowiącą wynagrodzenie
za roboty Podwykonawców (jeżeli będą ustanowieni). Pozostała kwota będzie
wypłacona po przedłożeniu oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im
wynagrodzenie.
§ 21

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia jej
doręczenia, z zastrzeżeniem § 20, na konto Wykonawcy.
§ 22
1.
2.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:
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a)

2)
3)
4)
5)

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń
i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub
usunięciem kolizji;
b) w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub
znacznie utrudniających realizację zamówienia;
c) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób
indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
d) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót
budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
e) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiany
umowy;
f) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót;
g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia;
h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie
realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed
przystąpieniem do robót;
i) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia
zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą
uważać się będzie
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej;
jeżeli w trakcie prowadzenia robót zaistnieje okoliczność dokonania zmian,
w szczególności dotyczących wykonania, technologii lub elementów robót;
zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
Wykonawca może:
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie,
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
d) zrezygnować z podwykonawstwa.
§ 23

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp i art. 455 Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.
108 Pzp,
c)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
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2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej;

2.

3.

3) jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania:
a) nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
b) przerwał realizację robót i nie podejmuje się ich realizacji bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;
c) realizuje roboty w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;
d) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności
z umowy.
W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 Pzp i art. 455 Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana
dotyczy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4.
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1.
5.

Niezależnie od zapisów zawartych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiłoz przyczyn niezależnych od
niego.
d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
 dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 odkupienia materiałów określonych w ust. 6 lit. c) niniejszego paragrafu umowy.
 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 24
1.
2.
3.
4.
5.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowaw ust.3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 25

1.
2.

3.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w
tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany
przez Wykonawcę.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.
2019, poz. 2019 z późn. zm.).
§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§ 27
Wykaz załączników do umowy:
a) Specyfikacja warunków zamówienia,
b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
c) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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