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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 

w trybie przetargu nieograniczonego 
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(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Adres: ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik 

Numer telefonu: 32/43 28 100 lub 32/43 28 298 

Numer faksu: 32/42 26 875 

Adres e-mail: szpital@psychiatria.com lub sekretariat@psychiatria.com 

Strona internetowa: www.psychiatria.com 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą PZP, przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 

46 Ustawy PZP. 

4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

zwanej dalej Ustawą KC. 

5. Zamówienie finansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz ze 

środków własnych Zamawiającego. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość złożenia jednej oferty 

przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka 

oferta będzie spełniać wymagania określone w SIWZ. 

7. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na SIWZ. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ETAP I - odcinek do węzła 

w26”. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku 

ul. Gliwicka 33 wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/75/02. Dodatkowo inwestycja 

będzie obejmowała działki będące własnością Gminy Miasta Rybnik oraz działki zarządzane przez 

Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach. 

3. Zakres prac objętych zamówieniem: 

1) roboty przygotowawcze; 

2) roboty ziemne: 

- roboty ziemne - przewody wodociągowe wraz z komorą wodomierzową; 

3) roboty montażowe: 

a) montaż przewodów wodociągowych DN225, DN90, hydrant DN80; 

b) montaż rur ochronnych; 

c) wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych na odcinku projektowanego wodociągu - 

zakres szacunkowy; 

4) roboty konstrukcyjne - wykonanie konstrukcji komory; 

5) odtworzenie nawierzchni; 

6) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz 

dostarczenie informacji o jej przeprowadzeniu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik poprzez podanie numeru roboty geodezyjnej (KERG) 

zarejestrowanej w ODGK; potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy udokumentować 

Zamawiającemu; 
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7) ochrona znaków geodezyjnych [punktów osnowy geodezyjnej, art. 15 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)] - dostarczenie 

do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik protokołu 

inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej, znajdujących się w obszarze inwestycji, 

potwierdzonego przez uprawnionego geodetę; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 

przemieszczenia znaków geodezyjnych należy znaki odtworzyć lub wznowić - odtworzenie lub 

wznowienie znaków należy udokumentować dostarczając kopię dokumentu potwierdzającego 

wykonanie tej pracy i jej przyjęcie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

Urzędu Miasta Rybnik, nie spełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny [art. 48 pkt 3 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 

z późn. zm.)]; potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy udokumentować 

Zamawiającemu; 

8) ochrona znaków graficznych [art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity -  

Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)], a w przypadku ich przesunięcia, uszkodzenia lub 

zniszczenia nakłada się obowiązek ich wznowienia oraz dostarczenia kopii dokumentu 

potwierdzającego wykonanie tej pracy i jej przyjęcie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik; potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy 

udokumentować Zamawiającemu; 

9) przełączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej wraz z dokonaniem 

kompleksowych czynności mających na celu wyeliminowanie niepożądanych efektów 

występujących w trakcie przełączenia (przepłukania, przeczyszczenia itp. instalacji w istniejącej 

infrastrukturze wodociągowej); 

10) wykonanie wszelkich uzgodnień dokumentacyjnych i doprowadzenie do odbioru przyłącza 

wodociągowego (z podmiotem zewnętrznym - właścicielem sieci, do którego zostanie dokonane 

włączenie); 

11) uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. 
 

4. Szczegółowy zakres zamówienia opisują: 

1) projekt budowlano - wykonawczy, 

2) przedmiar robót, 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

5. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane na czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia 

przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym 

trybie. 

6. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Przejęcia terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie protokołu 

przekazania. 

2) Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu robót (na piśmie, faksem lub pocztą 

elektroniczną) w terenie nie później niż 3 dni przed ich rozpoczęciem. 

3) Weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu 

umowy. 

4) Uzgodnienia na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich szczegółów dotyczących 

wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z Zamawiającym. 

5) Przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zawarcia 

umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót sporządzonego z uwzględnieniem 

zakresu robót prowadzonych w terenie z dokładnością do jednego tygodnia na podstawie oferty. 

6) Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika oddziału i Pielęgniarkę oddziałową oddziału, na którym 

będą prowadzone prace. 

7) Prowadzenia robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy za zgodą Stron może być aktualizowany w trakcie realizacji 

umowy. Zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, 

o ile aktualizacja nie spowoduje zmiany końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy, 
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wartości przedmiotu umowy lub zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca w ciągu 3 dni po 

dokonaniu zmian w harmonogramie, każdorazowo przygotuje do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego zaktualizowaną wersję harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

8) Prowadzenia Dziennika Budowy. 

9) Dostarczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na budowę na 

własny koszt i ryzyko oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. 

10) Stosowania materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie i obiektach 

służby zdrowia (wyłącznie z krajów Unii Europejskiej). Na każde żądanie Zamawiającego 

(inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską 

Normą (w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie) lub europejską aprobatę 

techniczną lub polską aprobatę techniczną (w przypadku braku europejskiej). 

11) Okazania na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatu 

zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą (w przypadku 

braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie) lub europejską aprobatę techniczną lub polską 

aprobatę techniczną (w przypadku braku europejskiej). 

12) Realizacji robót zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, sztuki 

budowlanej, polskich norm, przepisów BHP oraz innych przepisów prawa polskiego w zakresie 

dotyczącym realizacji zamówienia, oraz do stosowania się do zaleceń i uwag przekazywanych 

w ramach nadzoru inwestorskiego. 

13) Zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń 

z tego tytułu wobec Zamawiającego. 

14) Dokonania zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem 

najwyższej staranności, w szczególności zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych 

(wykopów) w funkcjonującym budynku Zamawiającego tak, aby korzystający z terenu pacjenci, 

personel medyczny i inne osoby trzecie nie były narażone na jakąkolwiek szkodę. 

15) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za teren budowy i bezpieczeństwo na budowie z chwilą 

przejęcia placu budowy. 

16) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone pacjentom, personelowi lub 

osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy ubezpieczeniowej z tego tytułu. 

17) Dbania o należyty porządek na terenie prowadzonych robót budowlanych, utrzymywanie terenu 

robót budowlanych w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu 

w ustalonych miejscach i w należytym porządku i usunięcia z terenu zbędnych przedmiotów. 

18) Codziennego uporządkowania terenu robót budowlanych po zakończeniu prac. 

19) Doprowadzenia terenu robót budowlanych po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy do stanu 

sprzed rozpoczęcia robót, co jest warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

częściowego lub końcowego. 

20) Zagospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21) oraz ponoszenia kosztów ich utylizacji, dla odpadów 

powstałych w związku z realizacją niniejszych prac. W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany do zbierania i magazynowania w dostarczonym przez siebie kontenerze lub 

samochodzie oraz ich unieszkodliwienie. Koszty wywozu i składowania na wysypisku, jak 

również ewentualnej utylizacji zawarte w cenie ofertowej (ponosi Wykonawca), W szczególności 

zobowiązany jest do usuwania na bieżąco materiałów rozbiórkowych, za wyjątkiem usunięcia 

elementów ustalonych z Zamawiającym i określonych w protokole, oraz do zwrotu 

Zamawiającemu zdemontowanych podczas realizacji zamówienia urządzeń, co zostanie określone 

protokolarnie w momencie przystąpienia do robót na obiekcie. 

21) Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej [art. 27 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz 
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dostarczenia informacji o jej przeprowadzeniu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik poprzez podanie numeru roboty geodezyjnej (KERG) 

zarejestrowanej w ODGK; potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy udokumentować 

Zamawiającemu. 

22) Ochrony znaków geodezyjnych [punktów osnowy geodezyjnej, art. 15 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)] - dostarczenie 

do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik protokołu 

inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej, znajdujących się w obszarze inwestycji, 

potwierdzonego przez uprawnionego geodetę; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 

przemieszczenia znaków geodezyjnych należy znaki odtworzyć lub wznowić - odtworzenie lub 

wznowienie znaków należy udokumentować dostarczając kopię dokumentu potwierdzającego 

wykonanie tej pracy i jej przyjęcie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

Urzędu Miasta Rybnik, nie spełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny [art. 48 pkt 3 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 

z późn. zm.); potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy udokumentować Zamawiającemu. 

23) Ochrony znaków graficznych [art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity -  

Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), a w przypadku ich przesunięcia, uszkodzenia lub 

zniszczenia nakłada się obowiązek ich wznowienia oraz dostarczenia kopii dokumentu 

potwierdzającego wykonanie tej pracy i jej przyjęcie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik; potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy 

udokumentować Zamawiającemu. 

24) Ochrony mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy, w tym także drzew 

i krzewów objętych ochroną Konserwatora Zabytków, oraz wykonanie na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych elementów w wyniku prowadzonych prac - m.in. terenów 

zielonych (przywrócenie ich do stanu pierwotnego), dróg, nawierzchni lub instalacji. 

25) Prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych należy prowadzić ręcznie, zachowując ciągłość 

korzeni oraz zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz odsłonięte 

korzenie przed przesychaniem. 

26) Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach 

ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych w otoczeniu zabytku. 

27) W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem 

archeologicznym, należy wstrzymać prace ziemne, zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce jego 

znalezienia oraz poinformować Zamawiającego i właściwego Konserwatora Zabytków [art. 32, 

pkt 1, ppkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)]. 

28) Dostosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach z Zarządem Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Pismo nr L.dz.DSP/86/2012 z dnia 27.01.2012 r. (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

29) Przedstawiania Zamawiającemu na piśmie gotowości do dokonania odbioru na 5 dni roboczych 

przed planowanym odbiorem i przystąpienia do odbioru wykonanych prac, zgłoszenia przedmiotu 

umowy do odbioru częściowego, końcowego oraz robót zanikowych, uczestniczenia 

w czynnościach odbioru i zapewnienia niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad 

i nieprawidłowości. 

30) Wykonawca zobowiązuje się również do: 

a) przerwania robót na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach oraz 

zabezpieczenia już wykonanych robót przed ich zniszczeniem; 

b) codziennego przekazywania informacji o zakresie wykonanych robót, a na każdorazowe 

wezwanie natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz 

z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 

odbioru; 

c) zabezpieczenia sprzętu oraz składowanych materiałów przed dostępem pacjentów oraz innych 

osób trzecich; 

d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych 
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do odbioru, dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie dokonane zmiany 

w stosunku do wstępnych założeń; 

e) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania robót; 

f) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do prac 

niebezpiecznych pod względem pożarowym, potwierdzonej protokołem. 
 

7. Wykonawca zapewni wykonanie prac z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszej 

inwestycji oraz placem budowy i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń do treści dokumentacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót oraz ich ochrony 

w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach technicznych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych do wykonania zamówienia 

zezwoleń. 

12. Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z włączeniem nowo wybudowanej sieci 

wodociągowej do istniejącego wodociągu DN1000 powiadomi zarządcę sieci i uzyska od niego 

stosowne wytyczne. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących własnością zarządcy 

sieci winny być wykonane pod nadzorem zarządcy sieci. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim, zarówno na terenie budowy i na terenie bezpośrednio przyległym. 

14. Wykonawca wykona i dostarczy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy pełną inwentaryzację 

fotograficzną terenu, przez który będzie przebiegać inwestycja, celem potwierdzenia po wykonaniu 

robót budowlanych przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (stan przed rozpoczęciem inwestycji). 

Brak udokumentowania danego obszaru w razie zaistnienia kwestii spornej będzie skutkował 

obciążeniem Wykonawcy kosztami naprawy stwierdzonych szkód lub uszkodzeń. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac przygotowawczych mających na celu 

przełączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej wraz z dokonaniem 

kompleksowych czynności mających na celu wyeliminowanie niepożądanych efektów występujących 

w trakcie przełączenia (przepłukania, przeczyszczenia itp. instalacji w istniejącej infrastrukturze 

wodociągowej). 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich uzgodnień dokumentacyjnych 

i doprowadzenie do odbioru przyłącza wodociągowego (z podmiotem zewnętrznym - właścicielem 

sieci, do którego zostanie dokonane włączenie). 

17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż integralną częścią SIWZ jest Projekt umowy, która będzie 

zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz Projekt budowlano 

- wykonawczy (Załącznik nr 11 do SIWZ). 

18. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- 45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 

- 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. 

 

IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I RÓWNOWAŻNYCH, 

ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, UMOWIE 

RAMOWEJ ORAZ DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 

Ustawy PZP. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastosowaniem innych 

materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały 

parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. 
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Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są 

równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykaz materiałów 

i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz 

odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów 

i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 Ustawy PZP. 

5. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 04.12.2015 r. 

 

VI. OKRES GWARANCJI 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 5 lat (minimalny 

okres gwarancji - 5 lat, maksymalny okres gwarancji - 10 lat) od daty odbioru bezusterkowego 

wykonanych prac protokołem odbioru końcowego, a na zamontowany sprzęt, urządzenia, wyposażenie - 

zgodnie z okresami gwarancji ustalonymi przez ich producentów, jednak okres ten nie może być krótszy 

niż 2 lata. 

 

VII. WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

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

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące: 

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

nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie; 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 

na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznika nr 2 

do SIWZ); 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 

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

krótszy - w tym okresie: 

a) co najmniej 3 (trzech) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom 

stanowiącym przedmiot zamówienia na robotach liniowych w zakresie budowy sieci 

wodociągowych lub innych liniowych o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każda, 

[wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (według Załącznika nr 3 do 

SIWZ)]; 

b) co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej  na pracach związanych z podłączeniem do  

magistrali sieciowej o średnicy min. Ø 1000 mm 
 

do wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat należy dołączyć dowody 

dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że te roboty zostały wykonane 

w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie; 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 

na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznika nr 2 

do SIWZ); 
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4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż dysponuje lub będzie dysponować 

przy wykonywaniu prac osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu 

zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia 

budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a 

ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 z późn. zm.), oraz - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 932 

z późn. zm.), a także z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1278) wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego 

zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności 
 

UWAGA: W przypadku zmiany wskazanej przez Wykonawcę osoby w trakcie realizacji 

zamówienia, zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione 

w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy musi 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy. 
 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: 

a) środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczające/ą do realizacji przedmiotu zamówienia 

w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN;  

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. 
 

UWAGA: Zobowiązanie to należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez inny/e podmiot/y, na zasobie/ach którego/ych Wykonawca polega za zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP. 
 

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, 

Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dokumentów 

wymienionych w pkt VIII.1.8) i 9) SIWZ; 

2) pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonywania zamówienia (według Załącznika nr 6 do SIWZ) zawierającego: zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
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Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę 

z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, 

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIII.2.1) i 2) 

SIWZ. 

7. Spełnienie wymogów podanych w pkt VII.1. i VII.2. SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie 

stosownych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VIII.1., VIII.2. i VIII.3. SIWZ. 

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie 

dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania i odrzuceniem jego oferty. 

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków 

dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął 

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu 

i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe 

w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

  

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy PZP, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według Załącznika nr 2 do SIWZ); 

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania (według Załącznika nr 3 do SIWZ) 
 

UWAGA: Przeliczenie wartości zadań podanych w walutach obcych odbywać się będzie według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia 

o niniejszym zamówieniu. 
 

3) dowody dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że roboty wykazane w wykazie robót 

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (Załącznik nr 3 do SIWZ) zostały 

wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: 

a) poświadczenie; 

b) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt VIII.1.3)a) SIWZ 
 

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (Załącznik nr 3 

do SIWZ), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 

o których mowa w pkt VIII.1.3) SWIZ. 
 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  

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

tymi osobami (według Załącznika nr 4 do SIWZ); 

5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (według 

Załącznika nr 5 do SIWZ); 
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6) uprawnienia osoby, wskazanej w Załączniku nr 4 do SIWZ, przyjmującej obowiązki kierownika 

budowy; 

7) zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, 

wskazanej w Załączniku nr 4 do SIWZ, przyjmującej obowiązki kierownika budowy; 

8) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w kwocie odpowiadającej co najmniej 1 000 000,00 zł, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

9) opłaconą polisę (na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku, innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 1 000 000,00 

zł, ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia. 
 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, należy 

przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 7 do SIWZ; 

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

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 8 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

PZP. 
 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zmówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, 

należy przedłożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - o treści zgodnej 

z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VIII.2.2) SIWZ - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII.4. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VIII.4. SIWZ, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

UWAGA: W/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień 

składania ofert. 
 

8. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 

1) certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, 

2) certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. 
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9. Wykonawca ponadto zobowiązany jest przedłożyć: 

1) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią SIWZ 

i wzorem umowy, o związaniu ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 

do SIWZ; 

2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót (Załącznika nr 12 do 

SWIZ); 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, 

podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Firmy (jeżeli Wykonawca jest 

reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia 

pełnomocnika); 

4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonywania zamówienia zgodne w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

10. UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Za osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Firmy wskazaną/e we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy 

załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

12. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność 

z oryginałem na każdej stronie. 

13. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy PZP. 

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

poświadczonym przez Wykonawcę.  

15. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. odpisy lub kopie niepoświadczone przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem) traktowane będzie jak jego brak. 

 

IX. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM/PODMIOTY ZAWIERAJĄCE 

POROZUMIENIE 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

2. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 

3. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację 

zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę 

konsorcjum regulują przepisy Ustawy KC. 

4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący 

konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, 

do przedłożenia umowy konsorcjum. 

5. Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z następujących dokumentów: 

1) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VIII.2. i VIII.3. SIWZ powinny być przygotowane 

odrębnie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, 

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VIII.1. SIWZ powinno być złożone jedno w imieniu 

wszystkich Wykonawców. 

6. Pełnomocnik konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się 

do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 

korespondencję, itp. 
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X. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda: 

1) wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załączniku nr 1 do SIWZ) części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy; 

2) podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

Stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 1 

do SIWZ). 
 

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

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

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest w pkt 17 Formularza oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ) dokonać 

stosownego skreślenia. 

5. Zamawiający nie określa żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 

Podwykonawcom. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

 

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

 

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania oraz oryginał pisma wysyła drogą pocztową. 

 

XIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ 

1. Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt XIII.1. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na swojej 

stronie internetowej. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na swojej stronie 

internetowej. 
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5. UWAGA: Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej 

Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o których mowa powyżej, zobowiązani są 

do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w sposób, o którym mowa w pkt XII. SIWZ. 

6. Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: 32/43 28 169 lub drogą elektroniczną 

na adres: zam.publiczne@psychiatria.com, z określeniem postępowania którego dotyczą. 

7. W celu złożenia oferty o treści spełniającej warunki niniejszej SIWZ, Zamawiający zaleca, aby 

Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące postępowania. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert 

(zaksięgowane na rachunku Zamawiającego) w wysokości: 13 200,00 PLN. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu (płatne przelewem na konto: PEKAO S.A. o/Rybnik  24 1240 4272 1111 0000 4835 

2352, z dopiskiem: „Wadium do DZp.DGt.532.4.P.2015”; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 
 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

wskazany w pkt XIV.2.1) SIWZ. 

4. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 

w ofercie. 
 

7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

22.10.2015 r. do godziny 930. 

8. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem ważności 

zobowiązania jest dzień składania ofert. 

9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 
 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust. 2 

Ustawy PZP. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

mailto:zam.publiczne@psychiatria.com
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2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych 

w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ), 

jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres 

Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

5. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do SIWZ. 

6. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 

którejkolwiek kartki. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem (czytelnie). 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e 

ofertę. 

10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej 

w następujący sposób: 
 

„Oferta na: Budowę wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku - ETAP I - odcinek do węzła w26 (powtórka) 
 

NIE OTWIERAĆ przed 22.10.2015 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DGt.532.4.P.2015”. 
 

11. Koperta, w której znajduje się oferta, musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający 

przypadkowe jej otwarcie. 

12. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 

to musi być opisane w sposób wskazany w pkt XVI.10. SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami: 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

14. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, 

należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”. 

15. Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

16. UWAGA: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 22.10.2015 r. do godz. 0930 (pokój czynny 

od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430). 

2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom 

bez ich otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2015 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, w budynku 

Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
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5. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych, 

będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzeń. 

6. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą 

otwierane. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust. 4 

Ustawy PZP. 

9. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których 

mowa w pkt XVII.7. i XVII.8. SIWZ. 

 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena ofertowa jest ceną kosztorysową. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym. 

Podstawą zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy będzie faktura VAT wystawiona na 

podstawie podpisanego przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

i zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o obmiary faktycznie 

wykonanych ilości robót oraz w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym. 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

bezpośrednio z dokumentacji projektowej i SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy nie przewidziane, ale 

konieczne do wykonania robót (w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: koszty wszelkich 

robót przygotowawczych, wyburzeniowych, porządkowych, ubezpieczenia budowy, odwozu gruzu 

i materiałów pochodzących z rozbiórki, ich utylizacja, koszty odbiorów, itp.). 

3. Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego obliczonego na podstawie przedmiaru robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wymagań zawartych w SIWZ. 

4. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia w kosztorysie ofertowym według 

następujących zasad: 

1) wszystkie pozycje muszą zawierać ceny jednostkowe z narzutami; 

2) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, 

materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk. 
 

5. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty winny być liczone 

do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczną cenę zaokrągla się do pełnych 

groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 

i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 

występujących w kosztorysie ofertowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje 

odrzucenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych 

przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie 

oferty. 

8. Upusty oferowane przez Wykonawcę  muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Cena jednostkowa 

po zastosowaniu upustu nie może być niższa  niż koszty wytworzenia lub koszty własne. 

9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego wpisana do Formularza 

oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ). 

10.Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie. 

11. Kosztorys ofertowy sporządza się na podstawie: 

1) przedmiaru robót, 

2) cen jednostkowych czynników produkcji (R, M, S), kosztów zakupu oraz kosztów pośrednich 

ustalonych przez Wykonawcę robót. 
 

12.Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia projektu budowlano - wykonawczego i przedmiaru robót. Za 

błędy w kosztorysie ofertowym odpowiada Wykonawca. 

13.Kosztorys powinien zawierać: 
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1) zestawienie materiałów i urządzeń zawierające dokładny opis materiałów i urządzeń, cenę 

jednostkową oraz wartość całkowitą; 

2) wysokość stawki RG, K.O. i Zysku, na podstawie których wykonano kosztorys ofertowy. 
 

14.Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem 

technicznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy, zgodnie z pkt XIII.1. i 2. SIWZ. 

15.W razie konieczności, wizję lokalną obiektu objętego przedmiotem zamówienia oraz dokonania 

niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu  zapewnienia jednoznaczności składanej oferty 

w zakresie cenowo - przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania na własny koszt. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt XIX.1. SIWZ kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 
 

 

UWAGA: 

Pięcioletni okres gwarancji wskazany w pkt VI. SIWZ jest okresem minimalnym. Wykonawca w pkt 2 

Formularza oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ) może podać dłuższy okres gwarancji (minimalny okres 

gwarancji - 5 lat, maksymalny okres gwarancji - 10 lat) liczony od daty odbioru bezusterkowego 

wykonanych prac protokołem odbioru końcowego. 

Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych latach. 

Jeżeli Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji lub poda okres krótszy niż 5 lat lub dłuższy niż 10 

lat, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. 
 

3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 

4. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP. 

 

XX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 95% 

2. Okres gwarancji 5% 

Nr kryterium Wzór 

1. 

Cena: 

                                                   Cmin 

Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 95 

                                                   Cbad 

 

gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej 

           Cmin -  najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert 

2. 

Okres gwarancji: 

                                                                      Ogbad 

Wartość punktowa okresu gwarancji = ––––––––––––– x 5 

                                                                      Ogmax 

 

gdzie: Ogbad - okres gwarancji podany w ofercie badanej 

           Ogmax - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert 
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XXI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria 

oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy 

PZP. 

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania 

po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

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

3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy PZP, po upływie którego umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 

5. Ogłoszenie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści 

w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej. 

 

XXII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu: 

1) wykaz Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część zamówienia; 

2) projekt umowy, która będzie zawarta z Podwykonawcą; 

3) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183 Ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 

w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w pkt XXII.1. SIWZ, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać w wyznaczonym terminie przedłożenia mu 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, 

przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

o miejscu i terminie podpisania umowy. 

1. 

w zakresie procedury przetargowej: 

mgr inż. Joanna Kalisz - Referent d/s zamówień publicznych  

                                        tel.: 32/43 28 138; w godzinach od 730 do 1400 

2. 

w zakresie przedmiotu przetargu: 

mgr inż. Henryk Stawarczyk - Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego 

                                                 tel.: 32/43 28 124; w godzinach od 800 do 1430 
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XXIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wartość 

stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto zamówienia. 

2. Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia: 

1) w pieniądzu wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego: PEKAO  S.A. o/Rybnik  24 

1240 4272 1111 0000 4835 2352 z dopiskiem "Zabezpieczenie umowy"; 

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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie może 

być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach. 

3. Kwoty pieniężne wpłacone tytułem zabezpieczenia Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. Wadium wniesione w pieniądzu 

przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, za zgodą tego Wykonawcy, zaliczane jest przez 

Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt. XXIII.2. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana przy 

zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

XXIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Istotne postanowienia umowy określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy ponieśli lub 

mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 do 198 Ustawy PZP. 

2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych 

w art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Ustawy PZP. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej oraz w terminach określonych 

w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 Ustawy PZP. 

4. Podmioty, o których mowa w pkt XXV.1. SIWZ, przed wniesieniem odwołania zobowiązane są do 

wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu i wartości 

zamówienia. 

 

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich 

składania w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki 

do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów, 

3) Zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności którego udostępnione zostaną dokumenty, 

4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 
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3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz 

przepisy Ustawy KC. 

 

 

 

 Zatwierdził: 

Z-ca Dyrektora 

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Marek Ksol  

  

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Lp. Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

4. Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

5. 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień 

6. 
Załącznik nr 6 - Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia 

7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych 

9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

10. Załącznik nr 10 - Projekt umowy 

11. Załącznik nr 11 - Projekt budowlano - wykonawczy 

12. Załącznik nr 12 - Przedmiar robót 

13. Załącznik nr 13 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 



 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

 

PROJEKT UMOWY NR DZp.DGt.532.4.P.2015 

 

zawarta w dniu …………………… r. w Rybniku pomiędzy: 

SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-

201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601 

 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Andrzeja Krawczyka 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

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

wpisaną do Rejestru ………………………… pod numerem ………………………… prowadzonego 

przez …………………………, której kapitał zakładowy wynosi ………………………… zł i która 

posługuje się numerem NIP ………………………… oraz numerem REGON …………………………, 

z siedzibą: …………………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowaną przez: 

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

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

 

w dalszej części umowy zwaną „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Tryb zawarcia umowy 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 

nr DZp/……/……/……/………… ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych nr …………………………. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – ETAP 1- odcinek do węzła w26”. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działkach należących do SP ZOZ Państwowego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, przy ulicy Gliwickiej 33. Teren Szpitala 

Psychiatrycznego w Rybniku wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/75/02. Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym. Dodatkowo 

inwestycja będzie obejmowała działki będące własnością Gminy Miasta Rybnik oraz działki 

zarządzane przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niniejsze zadanie finansowane jest ze środków budżetu 

Samorządu Województwa Śląskiego oraz ze środków własnych Szpitala. 

4. Przedmiot niniejszej umowy stanowią następujące roboty budowlane i spełnienie następujących 

wymagań: 
1) Roboty przygotowawcze; 

2) Roboty ziemne: 

a. roboty ziemne – przewody wodociągowe wraz z komorą wodomierzową. 

3) Roboty montażowe: 
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a. montaż przewodów wodociągowych DN225, DN90, hydrant DN80; 

b. montaż rur ochronnych; 

c. wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych na odcinku projektowanego wodociągu – zakres 

szacunkowy. 

4) Roboty konstrukcyjne – wykonanie konstrukcji komory; 

5) Odtworzenie nawierzchni; 

6) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami) oraz dostarczenie informacji o jej 

przeprowadzeniu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik 

poprzez podanie numeru roboty geodezyjnej (KERG) zarejestrowanej w ODGK. Potwierdzenie złożenia 

w/w dokumentacji należy udokumentować Zamawiającemu. 

7) Ochrona znaków geodezyjnych (punktów osnowy geodezyjnej, art. 15 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami) – dostarczenie do 

Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik protokołu inwentaryzacji 

punktów osnowy geodezyjnej, znajdujących się w obszarze inwestycji, potwierdzonego przez geodetę 

uprawnionego; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych należy 

znaki odtworzyć lub wznowić – odtworzenie lub wznowienie znaków należy udokumentować dostarczając 

kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie tej pracy i je przyjęcie do Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik, nie spełnienie tego obowiązku podlega karze 

grzywny (art. 48 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 tekst 

jednolity ze zmianami). Potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy udokumentować 

Zamawiającemu. 

8) Ochrona znaków graficznych (art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010r. nr 193 

poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami), a w przypadku ich przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia 

nakłada się obowiązek ich wznowienia oraz dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie tej 

pracy i jej przyjęcie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik. 

Potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy udokumentować Zamawiającemu. 

9) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. 

10) Przełączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej wraz z dokonaniem 

kompleksowych czynności mających na celu wyeliminowanie niepożądanych efektów występujących w 

trakcie przełączenia (przepłukania, przeczyszczenia itp. instalacji w istniejącej infrastrukturze 

wodociągowej) 

11) Wykonanie wszelkich uzgodnień dokumentacyjnych i doprowadzenie do odbioru przyłącza 

wodociągowego (z podmiotem zewnętrznym - właścicielem sieci, do którego zostanie dokonane 

włączenie). 

 

§ 3 

Wartość umowy 

1. Strony ustalają, iż całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

wynosi: ………………………… PLN plus podatek VAT ……% w kwocie …………… PLN, co 

daje kwotę brutto ………………………… PLN (słownie: ………………………………… złotych 

…/100). 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie zatwierdzonego 

przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego ustalonego w oparciu o ilość faktycznie 

wykonanych robót. 

3. Ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym Strony uznają za nie podlegające 

jakimkolwiek zmianom. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy będzie faktura VAT wystawiona na 

podstawie podpisanego przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

i zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o obmiary faktycznie 

wykonanych ilości robót oraz w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem na 

wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury. Za termin 

zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
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6. Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia ani zapłaty faktur, do których nie załączono pisemnych 

oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im od Wykonawcy wynagrodzenie w zakresie 

prac im powierzonych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

7. Płatność za fakturę końcową zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w 

oparciu o zapis w § 10 umowy. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót opisanych w kosztorysie 

powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego będzie niższa niż zakładana w ofercie. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1. Przejęcia terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie protokołu 

przekazania. 

2. Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu robót (na piśmie, faksem, lub pocztą 

elektroniczną) w terenie nie później niż 3 dni przed ich rozpoczęciem. 

3. Weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu umowy. 

4. Uzgodnienia na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej 

pracy niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z Zamawiającym. 

5. Przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy 

harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót sporządzonego z uwzględnieniem zakresu 

robót prowadzonych w terenie z dokładnością do jednego tygodnia na podstawie oferty. 

6. Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

7. Prowadzenia robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy za zgodą Stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Zmiana 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o ile aktualizacja nie 

spowoduje zmiany końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy, wartości przedmiotu umowy 

lub zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca w ciągu 3 dni po dokonaniu zmian w harmonogramie, 

każdorazowo przygotuje do zatwierdzenia przez Zamawiającego zaktualizowaną wersję 

harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

8. Prowadzenia Dziennika Budowy. 

9. Dostarczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na budowę na 

własny koszt i ryzyko oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. 

10. Stosowania materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie i obiektach 

służby zdrowia (wyłącznie z krajów Unii Europejskiej). Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora 

nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat 

zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą (w przypadku braku 

Polskiej Normy przenoszącej europejskie) lub europejską aprobatę techniczną lub polską aprobatę 

techniczną (w przypadku braku europejskiej). 

11. Okazania na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatu 

zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą (w przypadku braku 

Polskiej Normy przenoszącej europejskie) lub europejską aprobatę techniczną lub polską aprobatę 

techniczną (w przypadku braku europejskiej). 

12. Realizacji robót zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, sztuki 

budowlanej, polskich norm, przepisów BHP oraz innych przepisów prawa polskiego w zakresie 

dotyczącym realizacji zamówienia, oraz do stosowania się do zaleceń i uwag przekazywanych 

w ramach nadzoru inwestorskiego. 

13. Zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego 

tytułu wobec Zamawiającego. 
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14. Dokonania zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem 

najwyższej staranności, w szczególności zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych 

(wykopów) 

tak, aby korzystający z terenu pacjenci, personel medyczny i inne osoby trzecie nie były narażone na 

jakąkolwiek szkodę. 

15. Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za teren budowy i bezpieczeństwo na budowie z chwilą 

przejęcia placu budowy. 

16. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone pacjentom, personelowi lub 

osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami oraz posiadania polisy ubezpieczeniowej z tego tytułu. 

17. Dbania o należyty porządek na terenie prowadzonych robót budowlanych, utrzymywanie terenu robót 

budowlanych w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych 

miejscach i w należytym porządku i usunąć z terenu zbędnych przedmiotów. 

18. Codziennego uporządkowania terenu robót budowlanych po zakończeniu prac. 

19. Doprowadzenia terenu robót budowlanych po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy do stanu 

sprzed rozpoczęcia robót, co jest warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

częściowego lub końcowego. 

20. Zagospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21) oraz ponoszenia kosztów ich utylizacji, dla odpadów powstałych 

w związku z realizacją niniejszych prac. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zbierania 

i magazynowania w dostarczonym przez siebie kontenerze lub samochodzie oraz ich 

unieszkodliwienie. Koszty wywozu i składowania na wysypisku, jak również ewentualnej utylizacji 

zawarte w cenie ofertowej (ponosi Wykonawca), W szczególności zobowiązany jest do usuwania na 

bieżąco materiałów rozbiórkowych, za wyjątkiem usunięcia elementów ustalonych z Zamawiającym 

i określonych w protokole, oraz do zwrotu Zamawiającemu zdemontowanych podczas realizacji 

zamówienia urządzeń, co zostanie określone protokolarnie w momencie przystąpienia do robót na 

obiekcie. 

21. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami) oraz dostarczenia 

informacji o jej przeprowadzeniu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu 

Miasta Rybnik poprzez podanie numeru roboty geodezyjnej (KERG) zarejestrowanej w ODGK. 

Potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy udokumentować Zamawiającemu. 

22. Ochrony znaków geodezyjnych (punktów osnowy geodezyjnej, art. 15 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami) – dostarczenie do 

Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik protokołu 

inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej, znajdujących się w obszarze inwestycji, 

potwierdzonego przez geodetę uprawnionego; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 

przemieszczenia znaków geodezyjnych należy znaki odtworzyć lub wznowić – odtworzenie lub 

wznowienie znaków należy udokumentować dostarczając kopię dokumentu potwierdzającego 

wykonanie tej pracy i jej przyjęcie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędu 

Miasta Rybnik, nie spełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny (art. 48 pkt. 3 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami). 

Potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy udokumentować Zamawiającemu. 

23. Ochrony znaków graficznych (art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010r. nr 

193 poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami), a w przypadku ich przesunięcia, uszkodzenia lub 

zniszczenia nakłada się obowiązek ich wznowienia oraz dostarczenia kopii dokumentu 

potwierdzającego wykonanie tej pracy i jej przyjęcie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego Urzędu Miasta Rybnik. Potwierdzenie złożenia w/w dokumentacji należy 

udokumentować Zamawiającemu. 

24. Ochrony mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy, w tym także drzew  

i krzewów objętych ochroną Konserwatora Zabytków, oraz wykonanie na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych elementów w wyniku prowadzonych prac - m.in. terenów zielonych 

(przywrócenie ich do stanu pierwotnego), dróg, nawierzchni lub instalacji. 
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25. Prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych należy prowadzić ręcznie, zachowując ciągłość 

korzeni oraz zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz odsłonięte korzenie 

przed przesychaniem. 

26. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach 

ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych w otoczeniu zabytku. 

27. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem 

archeologicznym, należy wstrzymać prace ziemne, zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce jego 

znalezienia oraz poinformować Zamawiającego i właściwego Konserwatora Zabytków (art. 32, pkt. 1, 

ppkt. 1, 2, 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r., Dz. U. Nr 

162, poz. 1568 z późn. zm.). 

28. Dostosować się zaleceń zawartych w uzgodnieniach z Zarządem Zieleni Miejskiej w Rybniku Pismo 

nr L.dz.DSP/86/2012 z dnia 27.01.2012r. (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

29. Przedstawiania Zamawiającemu na piśmie gotowości do dokonania odbioru na 5 dni roboczych przed 

planowanym odbiorem i przystąpienia do odbioru wykonanych prac, zgłoszenia przedmiotu umowy 

do odbioru częściowego, końcowego oraz robót zanikowych, uczestniczenia w czynnościach odbioru 

i zapewnienia niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i nieprawidłowości. 

30. Wykonawca zobowiązuje się również do: 

a) przerwania robót na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach oraz zabezpieczenia 

już wykonanych robót przed ich zniszczeniem; 

b) codziennego przekazywania informacji o zakresie wykonanych robót, a na każdorazowe 

wezwanie natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz 

z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru; 

c) zabezpieczenia sprzętu oraz składowanych materiałów przed dostępem pacjentów oraz innych 

osób trzecich; 

d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych do 

odbioru, dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie dokonane zmiany w stosunku 

do wstępnych założeń; 

e) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania robót; 

f) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do prac 

niebezpiecznych pod względem pożarowym, potwierdzonej protokołem. 
 

31. Wykonawca zapewni wykonanie prac z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

32. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszej inwestycji oraz 

placem budowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do treści dokumentacji  i uznaje je za wystarczające 

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót oraz ich ochrony 

w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów. 

34. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach technicznych. 

35. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia zezwolenia. 

36. Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z włączeniem nowo wybudowanej sieci 

wodociągowej do istniejącego wodociągu DN1000 powiadomi zarządcę sieci i uzyska od niego 

stosowne wytyczne. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących własnością zarządcy 

sieci winny być wykonane pod nadzorem zarządcy sieci. 

37. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim, zarówno na terenie budowy i na terenie bezpośrednio przyległym. 

38. Wykonawca wykona i dostarczy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy pełną inwentaryzację 

fotograficzną terenu przez który będzie przebiegać inwestycja celem potwierdzenia po wykonaniu 

robót budowlanych przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (stan przed rozpoczęciem inwestycji). 

Brak udokumentowania danego obszaru w razie zaistnienia kwestii spornej będzie skutkował 

obciążeniem Wykonawcy kosztami naprawy stwierdzonych szkód lub uszkodzeń. 
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39. Wykonawca zobowiązany jest do przełączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci 

wodociągowej wraz z dokonaniem kompleksowych czynności mających na celu wyeliminowanie 

niepożądanych efektów występujących w trakcie przełączenia (przepłukania, przeczyszczenia itp. 

instalacji w istniejącej infrastrukturze wodociągowej) 

40. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich uzgodnień dokumentacyjnych i 

doprowadzenia do odbioru przyłącza wodociągowego (z podmiotem zewnętrznym - właścicielem 

sieci, do którego zostanie dokonane włączenie). 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego i osoby odpowiedzialne 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy; 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

c) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających; 

d) dokonanie odbioru końcowego; 

e) zapłata wynagrodzenia za prawidłowe potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru, zgodnie 

z umową wykonanie przedmiotu umowy lub jego części. 
 

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi 

związanymi z obiektem budowlanym: 

a) ………………………… - pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu 

zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia 

budowlane prowadzonego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie  

z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), oraz - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

932 ze zm.), a także z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1278) wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego pod numerem 

………………………… posiadający zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim 

terminem ważności do dnia …………….r., nr uprawnień …………… z dnia …………….r. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

a) Kierownik budowy: ………………………… - posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do 

centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), oraz - zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 932 ze zm.), a także z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1278) wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego pod 

numerem ………………………… posiadający zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym 

w nim terminem ważności do dnia …………….r., nr uprawnień …………… z dnia 

…………….r. 

4. Nadzorujący roboty budowlane ze strony Zamawiającego uprawniony jest do wydawania 

Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz 

zgodnego z umową, dokumentacją projektową i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 
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5. Strony niniejszej umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację 

umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: Henryk Stawarczyk - tel.: 32 432 81 24 

b) ze strony Wykonawcy: ………………………. - tel.: ……………. 
 

6. Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy nadzorował na bieżąco, codziennie, podczas całego 

dnia pracy roboty budowlane na całym terenie objętym inwestycją. 

7. Kierownik Budowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót zgłaszać Projektantowi  

i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego stan elementów w miejscach odkrywek elementów 

niedostępnych na etapie projektowania, w celu uzgodnienia dalszego postępowania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia całodobowego kontaktu z Zamawiającym: za 

pośrednictwem telefonii komórkowej: ……………… oraz drogą elektroniczną e-mail: …….. 

9. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenia wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika Budowy musi być potwierdzona pisemnie 

i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto tj. …………………. PLN w formie ………………………. 

2. Strony postanawiają, że wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zostanie wniesione najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

3. Strony postanawiają, że wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu kwota zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zostanie wniesiona w wysokości 100% ustalonej kwoty  

tj. ……………… PLN. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce, kwota określona  

w ust. 1 zostanie wpłacona najpóźniej przed podpisaniem umowy na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

4. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia 

przeznacza się jako zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót. 

5. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………………. PLN zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Pozostała część 

zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

6. Wykonawca zapewni, przez cały okres obowiązywania umowy posiadanie ważnej polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopię zawartej polisy ubezpieczeniowej (lub 

inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności) wraz z potwierdzeniem opłaconych składek. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy OC wystawionej na kwotę nie mniejszą 

niż 1 000 000,00 PLN również w okresie gwarancji. Kserokopię polisy wraz z dowodem opłacenia 

składki Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu. 

8. W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców, oni również zobowiązani są do 

posiadania i przedstawiania Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

1 000 000,00 PLN w okresie realizacji zamówienia, a także w okresie gwarancji. 

 

§ 7 

Termin realizacji zamówienia 

1.  Strony ustalają następujące terminy realizacji: do dnia 04.12.2015 r. 
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2.  W razie zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Strony o charakterze siły wyższej (m.in. 

niekorzystne warunki atmosferyczne), które spowodują, że wykonanie przedmiotu umowy nie będzie 

możliwe w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za 

opóźnienie, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, pod warunkiem, że o zajściu takich 

okoliczności Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie, a Zamawiający 

wyrazi zgodę na przedłużenie terminu umowy. 

3.  W przypadku wystąpienia w toku realizacji robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem 

podstawowym, których zakres nie przekroczy 50% podstawowego zamówienia, Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie art. 

67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych po przeprowadzeniu odrębnego postępowania. 

4.  Konieczność wykonania robót dodatkowych powinna zostać zgłoszona przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego, a także potwierdzona protokołem konieczności 

zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

5.  W przypadku wystąpienia zamówienia dodatkowego i udzieleniu zamówienia temu samemu 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do stosowania składników kosztów i cen jednostkowych 

materiałów nie wyższych niż wynikające z kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego. 

6.  Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowe prace wykonane bez 

uzgodnienia z Zamawiającym i bez przeprowadzenia odrębnego postępowania. 

 

§ 8 

Wierzytelności 

1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób określony trybem  

art. 509 do 518 k.c. wymaga zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić 

przedmiotu przeniesienia lub poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c., ani jakiejkolwiek innej 

umowy (w tym pełnomocnictwa) albo czynności faktycznej lub prawnej zmieniającej strony stosunku 

zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres………............. lat od 

daty odbioru bezusterkowego wykonanych prac protokołem odbioru końcowego, a na zamontowany 

sprzęt, urządzenia, wyposażenie zgodnie z okresami gwarancji ustalonymi przez ich producentów, 

jednak okres ten nie może być krótszy niż 2 lata 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 6 lat od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek powstałych w okresie 

gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego 

(faksem, drogą elektroniczną) zawiadomienia o ich wystąpieniu. 

5. W przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

karą umowną i zgodnie z treścią art. 636 § 1 zd. 2 k.c. zlecić osobie trzeciej usunięcie wad za 

Wykonawcę i na koszt Wykonawcy oraz dokonać stosownych potrąceń z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

6. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas, w którym Wykonawca wykonywał naprawy gwarancyjne 

(usuwał wady). 

7. W przypadku nie zakończenia procedury odbioru robót podpisaniem protokołu bezusterkowego 

odbioru robót w terminie 7 dni od jej rozpoczęcia Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 
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umowną i dokonać stosownych potrąceń z wynagrodzenia wykonawcy bądź z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

8. Wykonawca (gwarant) zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu 

końcowego odbioru dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy.  

9. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 30 dni od dnia 

upływu terminu gwarancji określonego w ust. 1 oraz termin usunięcia wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu technicznego przedmiotu umowy przed 

upływem 30 dni od dnia upływu terminu rękojmi określonego w § 9 ust. 3, Zamawiający wyznaczy 

termin usunięcia ewentualnych wad ujawnionych podczas przeglądu. 

11. Zamawiający wyznaczy przegląd stanu technicznego przedmiotu umowy przed upływem 30 dni od 

dnia upływu terminu gwarancji określonego w ust. 1 oraz termin usunięcia ewentualnych wad. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 

w terminie 3 dni o następujących faktach: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, numerów telefonów (innych danych kontaktowych); 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

d) wszczęciu postępowania układowego; 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy; 

f) zawieszeniu działalności Wykonawcy 

 

§ 10 

Kary umowne  

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy - kara umowna 

w wysokości 0,5% wartości umowy brutto; 

2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - kara umowna w wysokości 0,5 % 

wartości umowy brutto; 

3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy lub jego części 

stwierdzonych przy czynnościach odbiorowych lub w okresie gwarancji - kara umowna  

w wysokości 0,5% wartości umowy brutto; 

4) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o 

których mowa w § 12 punkt 1 podpunkt b - kara umowna w wysokości 60% wartości umowy 

brutto; 

5) za naruszenie któregokolwiek z innych obowiązków nałożonych niniejszą umową - kara umowna 

w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każde z naruszeń; 

6) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w 

dostarczeniu zabezpieczenia z przedłużonym terminem ważności - kara umowna w wysokości 

0,5% wartości umowy brutto; 

7) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu kserokopii ważnej i opłaconej polisy 

OC w okresie gwarancji - kara umowna w wysokości 0,5% wartości umowy brutto; 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy 

o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy; 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN; 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 2000,00 PLN; 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN. 

12) za każde inne nie wynikające z wykonania obowiązującej umowy - kary w wysokości 30%. 
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13) 30% wartości brutto niniejszej umowy za naruszenie zakazu określonego w § 8 pkt 3 
 

2.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje 

roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich związkiem z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.  

3.  Kara umowna ustalona w oparciu o ust. 1 pkt 1) - 13) może zostać potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę 

bez uzyskiwania jego zgody. 

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia* 

Lp. Nazwa części zamówienia 

  

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia - 

powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich 

podwykonawców, którym powierza wykonywanie robót oraz wykazu podwykonawców dostaw lub 

usług o wartości umowy powyżej 50 000 PLN oraz zakresu tych robót, dostaw i usług ze 

wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. Wykonanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczanej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 

jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

6. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

oraz ich zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów lub dokonania jej zmiany. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, z tym, 

iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni. 

9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonania analogicznie do uregulowań 

zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi 

oraz kar umownych. 

10. W przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia podwykonawców końcowa faktura 

Wykonawcy zostanie zapłacona przez Zamawiającego pod warunkiem przedstawienia pisemnego 

oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji 

umowy 

o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: 

- informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie a w przypadku opóźnienia 
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płatności, wskazujące ilości dni tego opóźnienia, 

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 
 

11. Wykonanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  

i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielać na piśmie wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców. 

14. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego 

wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania 

terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje 

takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego 

podwykonawcy. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

należytego wykonania przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, z 

zastrzeżeniem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie tego terminu): 

a) w przypadku przerwania z winy Wykonawcy realizacji robót i nie realizowania ich przez okres 21 

dni; 

b) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn robót w ciągu w 21 

dni od dnia przekazania terenu budowy; 

c) w przypadku nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 

e) w razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, wykonywania robót z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów, w szczególności 

naruszania przepisów BHP i ppoż.; 

f) w przypadku nie posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC; 

g) w przypadku, gdy istnieje zagrożenie dotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji umowy, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy: 

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty związane ze 

zrealizowaną częścią zamówienia; 

b) konieczności zmiany harmonogramu robót budowlanych będących przedmiotem umowy  

i finansowania na wniosek Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych; 

c) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego np. w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu 

poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

4. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 
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b) z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy w określonym pierwotnie terminie; 

c) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt  

ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru; 

d) konieczności zmiany zakresu robót budowlanych będących przedmiotem umowy,  

gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o czas 

proporcjonalny do zmniejszonego zakresu; 

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie  

robót budowlanych będących przedmiotem umowy - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych 

decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań; 

f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania 

wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań; 

g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy na roboty 

budowlane będące przedmiotem zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac 

i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień 

dodatkowych na roboty budowlane - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 

w prowadzeniu robót budowlanych; 
 

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu jego ważności. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 

nieważności na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu. 

9. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 8, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

10. Podpisujący niniejszą umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji stron, w imieniu których 

występują, a zawarcie niniejszej umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż 

ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub 

przekroczeniem jego zakresu. 

11. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego. 

13. Sądem właściwym w sprawie jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

14. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca Zamawiający 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 


