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1. Zamawiający:
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres: 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
Telefon: (43) 827-19-42

Fax: (43) 827-54-52

e-mail: zp@spzozsieradz.pl
adres strony internetowej: www.spzozsieradz.pl
Konto Bankowe: Bank Zachodni WBK Oddział w Sieradzu
03 1500 1676 1216 7001 9733 0000
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.00
Numer NIP: 827-18-31-912
Numer REGON: P-001129641
2.

Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp.

3.

Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja SOR zgodnie z opisami zawartymi
w załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.00.00.00-6
3.3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez

3.4.

3.5.

3.6.

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności :
- montaż dźwigu szpitalnego i montaż zewnętrznej platformy dźwigowej
Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu
w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy zgłoszenia do ZUS wszystkich osób
zawartych ze wszystkimi osobami, przy pomocy których Wykonawca/podwykonawca
będzie realizował umowę w zakresie w/w czynności.
Za niedopełnienie wymogu dostarczenia w terminie wymaganego zgłoszenia do ZUS
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, zgodnie z §10 ust. 6 umowy –
- Załącznik nr 4.
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4.

Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informację o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.

Termin wykonania zamówienia

7.1. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 12.05.2017 r.
7.2. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wojewódzki przy ul. Armii Krajowej 7
98-200Sieradz

8. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.
Nie podlegają wykluczeniu z art. 24. ust.1
8.2.
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.2.1. Zdolności technicznej lub zawodowej
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał dwie roboty
budowlane o zbliżonym charakterze do będącej przedmiotem powyższego
zamówienia (montaż dźwigów) o wartości minimalnej 350 000,00 zł każda
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Jeżeli umowa
została zawarta w walucie innej niż PLN przeliczenia należy dokonać
zgodnie ze średnim kursem waluty Narodowego Banku Polskiego z dnia
ogłoszenia niniejszego zamówienia.
8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa
w rozdziale 8 pkt. 8.2.1. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
8.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
8.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
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zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 ustawy PZP.
8.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
8.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3., nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 8.3.
8.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.
8.10. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
9.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie:
9.1.1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania –
Załącznik nr 1
9.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 1A.

5

9.2.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał niżej wymienionych
oświadczeń i dokumentów:
9.2.1.Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.);
które Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
9.3.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda niżej wymienionych dokumentów:
9.3.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
9.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Oświadczenia złożone w postępowaniu należy złożyć w oryginale.
9.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie , w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 9.1.1. i 9.1.2. SIWZ.
9.6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SIWZ.
9.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ,
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 8.2.1 i 9.3 . SIWZ ,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.
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9.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenia zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu , spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
10.1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy
i dokumentów wymienionych w pkt. 9 niniejszej SIWZ (również
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.
10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za
pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.
10.4. Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
10.5. Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@spzozsieradz.pl, a faksem
na nr 43/ 827-54-52.
10.6. W przypadku zwrócenia się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim
Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.
10.7. Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców na dzień 16.01.2017
godz. 11.00 w Sali konferencyjna nr 242.

11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania:
•

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Dorota Szewczyk
Tel. 43/827 19 42 - w zakresie proceduralnym
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Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 – do 10.00.
12. Wymagania dotyczące wadium
12.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości –
- 9.000 ,00 PLN do terminu składania ofert. /Załączyć do oferty potwierdzenie/.
12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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. 6 b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego.
Treść gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wskazywać sposób reprezentowania
Gwaranta i wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie).
Gwarancja
(poręczenie)
musi
być
podpisana
przez
upoważnionego
(upełnomocnionego)przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzono w sposób
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać,
bezwarunkowo, na każde pisemne, uzasadnione żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innej formie niż wyżej
wymienione.

13. Termin związania ofertą
13.1.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu
terminu do składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
13.3.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli było wymagane) albo, jeżeli nie jest
to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
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14. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty
14.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku
złożenia oferty wspólnej.
14.2.Oferta
musi
zawierać
wypełniony
i
podpisany
formularz
oferty
– Załącznik nr 3.
14.3.Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej
specyfikacji.
14.4.Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej
czytelność jej treści.
14.5.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy
lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
14.6.Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz podpisania oferty musi mieć formę oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
14.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem
wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona
przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy.
14.8.Zamawiający nie ujawnia 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
udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa.
Powyższe
informacje
muszą
być
złożone w odrębnej kopercie
i dołączone do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2003r,
Nr 153, poz. 1503 z późn.zm./, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nie ujawnione 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.
Wykonawca składając ofertę musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie wyjaśnień w terminie nie później niż
w terminie składania ofert spowoduje ujawnienie informacji zastrzeżonych do
publicznej wiadomości.
14.9.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez
Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.
14.10.Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów
jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek
lub dopisków).
14.11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.12.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
14.12.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku
do Wykonawcy Pełnomocnik podpisuje Załącznik nr 1A.
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14.12.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
podpisuje oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 1.
14.12.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
14.12.4.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone
oddzielnie wraz z ofertą.
14.12.5.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem)
14.12.6.Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać
dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
14.13.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy
złożyć do formatu A4.
14.14.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
14.15.Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów
stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty
mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
14.16.Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
14.17.Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby
upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem).
14.18.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem
składania ofert.
14.19. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone
w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być
dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
14.20.Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
15.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki Sieradz,
ul. Armii Krajowej 7, pokój nr 235 (Biuro Podawcze) II piętro
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24.01.2017 r. do godziny 10.00
15.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
15.3.Kopertę należy opisać następująco:
„Przetarg nieograniczony – modernizacja SOR ” – OFERTA
15.4.Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
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15.5.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej
pokój nr 242 dnia 24.01.2017 roku o godzinie 10:15.
15.6.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.7.Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę
i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
15.8.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.
15.9. Zamawiający poprawia w ofercie:
15.9.1. oczywiste omyłki pisarskie,
15.9.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania
arytmetycznego,
15.9.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
15.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
www.spzozsieradz.pl informacje dotyczące:
a/
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b/
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c/
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
16.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.1. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca
wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez
Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między
innymi:
- wartość netto przedmiotu zamówienia,
- podatek VAT,
- koszty ubezpieczenia
- koszty dostawy
- koszty demontażu i montażu
16.2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
16.3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
16.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Cena
- 60%
2. Okres gwarancji - 40%
Cena będzie obliczana wg wzoru:
najniższa oferowana cena
---------------------------------- x waga kryterium x 100
cena ocenionej oferty
Ocena w kryterium okres gwarancji zostanie oceniona w następujący:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 60 m-cy otrzyma 40 pkt
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 48 m-cy otrzyma 20 pkt
Minimalny okres gwarancji 36 miesiące

Wykonawca, który nie poda w Załączniku nr 3 terminu gwarancji
uznany, że oferuje 36 m-cy otrzyma 0 pkt.
1.
2.

- zostanie

Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 100pkt.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
wg kryteriów podanych w rozdziale 17.
18.2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze
oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej
oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.
18.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
zgodnym z art. 94 ustawy PZP.
18.4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
19.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w postaci pieniądza, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 – ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości.
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19.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
19.3. Wysokość zabezpieczenia wyniesie 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia
określonej w ofercie i zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.
19.4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
19.5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie
może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
19.6. Kwota, o której mowa w pkt. 19.5. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy
Wzór umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie
Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

22. Postanowienia
zamówienia

dotyczące jawności

protokołu

postępowania o

udzielenie

22.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
22.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu po upływie terminu ich składania.
22.4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą
e-mailową kopię protokołu.
22.5. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie
wg następujących zasad:
22.5.1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
22.5.2.Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych
dokumentów i informacji,
22.5.3. Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie
czynność przeglądania,
22.5.4. Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów
i informacji.
22.5.5. Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego pracy – urzędowania.
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22.5.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
23. Informacja o Podwykonawcach
23.1. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
23.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa w ofercie oświadczenie
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
23.3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
23.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji,
Wykonawca
jest
obowiązany
wykazać
Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
23.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenie
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy.
23.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
23.7. Przepisy pkt. 23.5, 23.6. stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
23.8. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

24.Załączniki
Załącznik Nr 1A- Oświadczenie
Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania.
Załącznik Nr 1- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik Nr 2 - Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3 -Formularz oferty
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik Nr 6 – Wykaz robót budowlanych
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Załącznik Nr 7 –Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych
przez Zamawiającego
SPORZĄDZIŁ:
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Załącznik Nr 1
Szpital Wojewódzki w Sieradzu
Im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego
Ul. Armii Krajowej 7
........................................
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację SOR
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa……………………………………………………………………..
Siedziba……………………………………………………………………
Województwo……………………………………………………………..
Nr telefonu………………………...

faxu…………………. …………

E-mail……………………………..
w
zależności
NIP/PESEL/KRS/CEIDG)

od

podmiotu:

NIP………………………………………………..
PESEL…………………………………………….
KRS……………………………………………….
CEIDG…………………………………………….
Bank, numer konta……………………………………………………….
Osoba upoważniona do podpisywania dokumentów w złożonej ofercie zgodnie
z reprezentacją…………………………………………………………………………..
imię i nazwisko- stanowisko/ podstawa do reprezentacji
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OŚWIADCZENIE:
(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

.............................................…
(miejsce i data wystawienia)

…………………………………
(podpis i pieczątka)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1314,
16-20).
Jednocześnie
oświadczam,
że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………….
.............................................…
(miejsce i data wystawienia)

…………………………………
(podpis i pieczątka)

17

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: """"""""""""""""""""""""""."""""""""
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.............................................…
(miejsce i data wystawienia)

…………………………………
(podpis i pieczątka)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której
mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.............................................…
(miejsce i data wystawienia)

…………………………………
(podpis i pieczątka)
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INFORMACJA czy wykonawca jest

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub

średnim przedsiębiorstwem:

TAK

/ NIE

- odpowiednio zakreślić

1

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są
wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

................................................
(miejsce i data wystawienia)

...................................
(podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

.............................................…
(miejsce i data wystawienia)

…………………………………
(podpis i pieczątka)
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Załącznik Nr 1A
Szpital Wojewódzki w Sieradzu
Im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego
Ul. Armii Krajowej 7
OŚWIADCZENIE:
(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu Nr: SZP.215- 2/17 , określone przez Zamawiającego w
rozdziale. 8 i 9 SIWZ.

................................................
(miejsce i data wystawienia)

...............................
(podpis i pieczątka)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w……………………………………………………
(wskazać dokument w którym określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………,
w następującym zakresie: ……………………………… ………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
................................................
(miejsce i data wystawienia)

...............................
(podpis i pieczątka)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

................................................
(miejsce i data wystawienia)

...............................
(podpis i pieczątka)
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Załącznik nr 2

Przedmiot zamówienia w załączeniu w całości
Należy wypełnić , podpisać i załączyć do składanej oferty

Załącznik Nr 3
...........................................
Pieczęć Wykonawcy

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
OFERTA

W związku z ukazaniem się ogłoszenia w BZP z dnia ………………. 2016 roku
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Modernizację SOR

w ramach projektu
„Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług
medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa kard. Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu”
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:
Wartość przedmiotu zamówienia
Netto:................................................................................................................PLN
Słownie: ..................................................................................................................
Brutto: .............................................................................................................PLN
Słownie: ..................................................................................................................
VAT: .................23% ....................8 % .........................................................PLN
Wartość netto i brutto zgodna z załączonymi pełnymi kosztorysami.
Okres gwarancji oferowany : odpowiedni zakreślić
60 m-cy

48 m-cy

36 m-cy

Oświadczamy, że:
1. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął
termin składania ofert.
3. Akceptujemy minimalny do 30 dni termin płatności.
4. Okres gwarancji na całość prac związanych z przedmiotem zamówienia wynosi
minimum 36 miesięcy.
5. Akceptujemy warunki umowy zawarte w załączniku nr 4 i zobowiązujemy się
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
.............................................
(miejsce i data wystawienia)

................................
(podpis i pieczątka)

Dane do kontaktu z Wykonawcą:
tel. .............................................................................................
fax .............................................................................................
e-mail:........................................................................................

Załącznik Nr 4

UMOWA NR ..............................

zawarta w dniu ....................... 2017 r. pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7,
NIP: 827-18-31-912, REGON: 001129641
reprezentowanym przez:
1. Magdalenę Banach – Dyrektora
2. Jacka Kozłowskiego – p.o. Z-cę Dyrektora d/s Ekonomicznych
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
siedziba ...................................................
NIP: ........................................................, REGON:
................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w
trybie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2016r. poz.1020)

i wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej

oferty.

§1
ZAKRES UMOW Y
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.
„Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w

ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego
im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu” w ramach
działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie

strategiczne

infrastruktury

ochrony

zdrowia

Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanym w dalszej
treści umowy przedmiotem umowy.
2.

Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają pełne kosztorysy
ofertowe, które stanowią integralną część niniejszej umowy:

3.

Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie
kompleksowego wykonawstwa.

4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) dokumentacją projektową,
3) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, Ustawą o ochronie
przeciwpożarowej,
4) oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

5.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy PZP, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy.

6.

Roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w
załączniku nr 6 do SIWZ, które zostały wskazane przez Wykonawcę jako
osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie niżej wymienionych
czynności: montaż dźwigu szpitalnego i montaż zewnętrznej platformy
dźwigowej.

7.

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu w
terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy zgłoszenia do ZUS
wszystkich osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował
umowę w zakresie w/w czynności.

8.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
zgłoszenia do ZUS wszystkich osób, przy pomocy których Wykonawca
będzie realizował umowę w zakresie w/w czynności.

9.

Za

niedopełnienie

wymogu

dostarczenia

w

terminie

wymaganego

zgłoszenia do ZUS Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną,
zgodnie z § 10 ust. 6 umowy.

§ 2.
TERMI N REALIZACJI UMOW Y
1. Termin rozpoczęcia robót: """".......".., termin zakończenia

robót

********.
2. Pisemne zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego
nastąpi najpóźniej do dnia: """"".. r.
3. Do zgłoszenia zakończenia robót należy dołączyć dokumenty wymienione
w § 9 ust. 3. Nie załączenie tych dokumentów oznacza, że Wykonawca nie
zgłosił gotowości do odbioru końcowego w sposób opisany w § 9 ust. 2
umowy a tym samym Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpoczęcia
dokonywania odbioru.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania dokumentacji technicznej w
dniu podpisania umowy.

§3
W YNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
złożoną

ofertą

wynosi brutto:

............................. PLN, słownie złotych: .............................. w tym podatek
VAT: "... 23% i urządzenia do dekontaminacji 8% ......................... PLN.
Wynagrodzenie netto: ...................................... PLN.
2. Wynagrodzenie to jest ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej za wykonanie
przedmiotu

umowy

w terminie

do

30 dni

od

daty

dostarczenia

zamawiającemu kosztorysu powykonawczego potwierdzonego obmiarem
sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i protokolarnego odbioru robót.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury za
wykonanie przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty protokolarnego
bezusterkowego odbioru robót. Załącznikami do faktury są dowody
potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i/lub dalszym podwykonawcom. Brak tych dowodów daje Zamawiającemu
prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu ich przedstawienia.

§4
PRZEDSTAW ICIELE STRO N
1. Zamawiający

powołuje

inspektora

nadzoru w osobie:

""""".............................................................

Inspektor

nadzoru

działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane.
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń
związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego
oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu
umowy.
3. Przedstawicielem

Wykonawcy

na

budowie

będzie

kierownik

budowy w osobie: .......................................................................... działający
w

granicach

umocowania

określonego

przepisami

ustawy

prawo

budowlane.

§5
OBOW IĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania 1 kpl. dokumentacji technicznej zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 1i
2,
2) przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy,
3) przekazania dziennika budowy,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
5) odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, oraz odbioru
końcowego przedmiotu umowy,
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją
techniczną,

zasadami

wiedzy

technicznej

i

przepisami

prawa

budowlanego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności
i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) nie wykonywania zasadniczych prac wyburzeniowych w dni robocze w
godz. od 9:00 do 13:00,
5) zapewnienia – inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,
zawiadomienia zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub
ulegających zakryciu,
6) sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i
wykonania na jego podstawie oznaczenia terenu budowy,
7) przekazania

Zamawiającemu

w

dniu

zgłoszenia

do

odbioru

dokumentów wymienionych w § 9 ust. 3 umowy,
8) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
9) uporządkowanie teren budowy po zakończeniu robót,
10) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego
nadzoru

budowlanego,

do

których

należy

wykonywanie

zadań

określonych Ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im
danych i informacji wymaganych tą ustawą,
11) współdziałania z Zamawiającym.

§6
1. Na podstawie art. 36 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. z
2016r., poz. 1020) Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Wykonawca
może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.
22 a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenia zamówienia.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP, lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec podwykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego

podwykonawcę

lub

zrezygnować

z

powierzenia

wykonania

części

zamówienia podwykonawcy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
6. Nie przedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającego
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w
ust. 5

niniejszego paragrafu stanowi podstawę dla Zamawiającego do

żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 7 niniejszej
umowy.
7. Termin

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu

podwykonawcy

faktury

lub

rachunku,

potwierdzających

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.
8. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu
przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo,
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w
projekcie, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń co do zawarcia umowy
z danym podwykonawcą niespełniającej wymagań określonych w SIWZ lub
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7
niniejszego

paragrafu

uważa

się,

że

Zamawiający

wyraził

zgodę

na akceptację projektu umowy.
9. Wykonawca,

podwykonawca

lub

dalszy

podwykonawca

przedkłada

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy,
usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający

w

terminie

poświadczonych

za

3

dni

zgodność

roboczych
z

od

dnia

oryginałem

otrzymania

kopii

umów

o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy,
usługi

ma

prawo

Niezgłoszenie

zgłosić

pisemnego

pisemny

sprzeciw

sprzeciwu

do

do

danej

przedłożonych

umowy.
umów

o

podwykonawstwo, uważa się za akceptację umów przez Zamawiającego.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem

są

roboty

budowlane

lub

który

zawarł

przedłożoną

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio

przez

Wykonawcę,

podwykonawcę

lub

dalszego

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 i 12 niniejszego
paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający
może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy , jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty albo
2) złożyć

do

depozytu

wynagrodzenia

sądowego

podwykonawcy

kwotę

lub

potrzebną

dalszego

na

pokrycie

podwykonawcy

w

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu

podwykonawcy,

jeżeli

podwykonawca

lub

dalszy

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których
mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. W razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o których mowa w ust. 13 i
14 niniejszego paragrafu lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat
na sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w
§ 3 pkt. 1 umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.
17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za
roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za swoje własne
działania i zaniechania.
18. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zagwarantuje, aby suma
wynagrodzeń ustalona za zakres robót wykonanych przez podwykonawców
nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w
niniejszej

umowie.

Niezależnie

od

wysokości

wynagrodzenia

poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych –
Wykonawca zagwarantuje, aby w umowach tych zamieszczona została
klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co
najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych
postanowieniach umowy.
19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami zakres
odpowiedzialności za wady, taki jak przewidziany dla odpowiedzialności
Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, co

stanowi

kwotę:

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

Słownie: .........................................................................................................
2. Ustala się, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie
wniesione

najpóźniej

w

dniu

podpisania

umowy

w

formie:

.........................................................................................................................
3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi.
4. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczonego jako rękojmia zgodnego
z umową wykonania robót, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty
podpisania bezusterkowego ostatecznego odbioru robót.

§8
RĘKOJMIA I GW ARANCJA
1. Przedmiot umowy zostaje objęty trzyletnią rękojmią za wady. Bieg terminu
rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu
końcowego odbioru robót potwierdzającego należyte wykonanie umowy.
2. Przedmiot umowy będzie objęty """.. miesięczną gwarancją. Bieg
terminu gwarancji zaczyna się z dniem podpisania bezusterkowego
protokołu końcowego odbioru robót potwierdzającego należyte wykonanie
umowy.
3. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą realizowane
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnego
usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia
Zamawiającego.
5. W odniesieniu do zamontowanych urządzeń tj.: dźwig szpitalny, zewnętrzna
platforma dźwigowa, urządzenia do dekontaminacji oraz stolarka drzwiowa
sterowana elektrycznie, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii,
usterki lub wady w terminie do 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia awarii,
usterki lub wady zgłoszonej przez Zamawiającego.

§9

ODBIÓR ROBÓT
1. Żadna robota nie może być zakryta bez odbioru przez Zamawiającego.
Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej
roboty z udziałem Inspektora Nadzoru, która zanika lub ulega zakryciu.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego
wpisem do dziennika budowy oraz pismem informującym o terminie
odbioru.
3. Wraz z pismem zgłaszającym gotowość do odbioru wykonawca dostarczy:
1)

oryginał dziennika budowy,

2)

inwentaryzację powykonawczą,

3)

atesty na prefabrykaty i materiały wbudowane,

4)

deklarację zgodności CE na zamontowany dźwig szpitalny i platformę
dźwigową,

5)

przedstawi protokoły odbiorów dokonanych przez Urząd Dozoru
Technicznego na dźwig szpitalny i platformę dźwigową,

6)

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia budowy
oraz przepisami Prawa budowlanego oraz ustawą o ochronie
przeciwpożarowej,

a zastosowane

materiały

posiadają

atesty

i

certyfikaty.
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał
zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów wyznaczy
datę odbioru robót zawiadamiając o tym Wykonawcę. Rozpoczęcie
dokonania odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od
zgłoszenia gotowości do odbioru i nie będzie trwać dłużej niż """" dni.
5. Strony postanawiają że z czynności odbioru końcowego zostanie spisany
komisyjny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.
6. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w razie stwierdzenia wad
do czasu ich usunięcia, ust. 2 i ust. 7 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia inspektora
nadzoru.

8. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania przez Strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Brak dokumentów, o
których mowa w ust. 3 niniejszego § powoduje nie przystąpienie do
czynności odbioru.

§10
KARY UMOW NE
Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania są kary
umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy za każdy dzień
opóźnienia. Za opóźnienie uważa się również nie

dostarczenie

dokumentów wymienionych w § 9 ust. 3 umowy,
2) opóźnienie w usunięciu awarii, usterki lub wady stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie trwania gwarancji w określonym terminie w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
4) za nie dotrzymanie terminu określonego w § 8 ust. 4 i ust. 5 w
wysokości 0,1% wartości brutto umowy,
5) za

nieprzedłożenie

przez

Wykonawcę

do

zaakceptowania

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie określonym w § 6 ust. 6 w wysokości 1 000,00 zł za każdy
przypadek,
6) za nie rozpoczęcie prac w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy w
wysokości 0,1% wartości brutto umowy,
7) za nieuzasadniony brak zapłaty lub nieuzasadnioną nieterminową
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,
8) za nieprzedłożenia w terminie określonym w § 6 ust. 9 poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
określonego w § 6 ust. 7 w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki
przypadek.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za:
1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % za każdy
dzień zwłoki,
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej
szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy przekraczających 14 dni
Zamawiający może zlecić wykonanie

zastępcze i kosztami obciążyć

Wykonawcę.
6. Za nieprzedłożenie na żądanie Zamawiającego zgłoszenia do ZUS w
terminach określonych w § 1 ust. 7 i ust. 8, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł. brutto, za każdy
taki przypadek.

§11
ODSTĄPIENIE OD UMOW Y

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie
30 dni od zaistnienia przynajmniej jednej z następującej okoliczności:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu , zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) złożenia

wniosku

o

upadłość

Wykonawcy

lub

wniosku

restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
4) powzięcia przez Zamawiającego informacji o trudnej sytuacji finansowej
Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie, a łączny czas przerwy przekracza 14 dni,
6) gdy Wykonawca nie współdziała z Zamawiającym,
7) podleca całość robót lub ich części bez zgody Zamawiającego.
2.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno posiadać uzasadnienie.
Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc, tj. od chwili jego doręczenia
Wykonawcy.

3.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń
zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykonane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych
od niego,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru
robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstąpienia oraz przyjąć od Wykonawcy pod swój dozór teren
budowy.
6) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi wykaz materiałów,
które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego.

§ 12
POSTANOW IENIA KOŃCOW E

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej
umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do
porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla
Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych
4. Wykonawca nie jest upoważniony do przelewania praw, obowiązków lub
wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uzyskania zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę

sporządzono

w dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

z

przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.
6. Załączniki w postaci: oferty Wykonawcy oraz specyfikacji technicznej
przedmiotu umowy stanowią integralną część umowy.

""""""""""""""
WYKONAWCA

"""""""""""""
ZAMAWIAJĄCY

W załączeniu:
- oświadczenie Wykonawcy wykonującego prace na terenie
Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik do umowy
Załącznik nr 2 do procedury systemowej PS/8
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYKONUJĄCEGO
PRACE NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Imię i nazwisko
*********************************
•

Stanowisko / funkcja

"""""""""""""""""""""""""""""""""""

•

Nazwa firmy

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..
Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany (a) z:
•

Wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców

Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
– Załącznik nr 1 do procedury systemowej PS/8 - edycja z 05.07.2016., które
udostępnione są na stronie internetowej www.spzozsieradz.pl
•

Wykazem potencjalnych awarii (Załącznik nr 1 do PS/6) stan na dzień

05.07.2016 r. które udostępnione są na stronie internetowej www.spzozsieradz.pl
•

Wykazem aspektów środowiskowych i rejestrem znaczących aspektów

środowiskowych (Załącznik nr 1i 2 do PS/5) stan na dzień 29.03.2016 r. które
udostępnione są na stronie internetowej www.spzozsieradz.pl
Oświadczam, że poinformuję o każdym zaistniałym wypadku i zdarzeniu potencjalnie
wypadkowym oraz zagrożeniu dla środowiska naturalnego.

Ponadto oświadczam, że:

•

zapoznałem(am) swoich pracowników z zagrożeniami oraz związanymi z nimi
środkami zapobiegawczymi i ochronnymi, jak również z ryzykiem zawodowym
związanym z wykonywaniem prac na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

•

Poinformowałem

swoich

pracowników o

występujących

na

terenie

Szpitala

Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu aspektach
środowiskowych

i

znaczących

aspektach

środowiskowych

oraz

sposobach

zarządzania tymi aspektami.
•

Poinformowałem swoich pracowników o potencjalnych awariach środowiskowych
mogących wystąpić na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu oraz sposobach postępowania ( instrukcjami) na
wypadek wystąpienia awarii.

•

Poinformowałem swoich pracowników o obowiązkach w zakresie spełniania wymagań
dotyczących

ochrony

środowiska

określonych

w

„Wytycznych

dotyczących

bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Szpitala Wojewódzkiego im.
Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu” – Załącznik nr 1 do procedury
systemowej PS/8 .
•

Zgodnie z postanowieniami „Wytycznych dotyczących bezpiecznego wykonywania
prac przez Wykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu” – Załącznik nr 1 do procedury systemowej PS/8, który
reguluje kwestię gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zgodnie z aktualną
ustawą o odpadach odpowiadam za odpady komunalne i niebezpieczne powstałe
w wyniku świadczenia prac na rzecz lub na terenie Szpitala oraz zobowiązuje się do
utylizacji odpadów niebezpiecznych na swój koszt zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa.

".."..""""""""""""""""""""..
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 5
(pieczęć firmy)

Oświadczenie o podwykonawcach
Art. 36 b ust. 1
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw /firm/ podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(Jeżeli Wykonawca nie załączy niniejszego załącznika do oferty, nie dokona w nim skreśleń
lub go nie wypełni, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona całe zadanie samodzielnie)

L.p.

Części zamówienia,
której wykonanie
zamierza powierzyć
podwykonawcy

Nazwa /firm/
podwykonawców

1
2

…………………………………
(miejsce i data wystawienia)

…………………………………
(podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 6
(pieczęć firmy)

Wykaz robót budowlanych
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 oraz z załączeniem
dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane należycie oraz
wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone

L.P.

Opis prac zbliżonych, co do
rodzaju i wartości do robót
Montaż dźwigów

Miejsce
wykonania

................................................
(miejsce i data wystawienia)

Data
wykonania

Wartość
brutto robót
(zł)

Nr strony oferty
z dok.
potwierdzającym
należyte
wykonanie robót

...............................
(podpis i pieczątka)

………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 11 do umowy

Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności

l.p

Pracownicy
wykonujący czynności
polegające na montażu
dźwigu szpitalnego i
montażu zewnętrznej
platformy dźwigowej

Podstawa
zatrudnienia
(rodzaj umowy
o pracę)

Wymiar czasu
pracy

(podać imię i nazwisko
zatrudnionego)

1
2
3
4
5
….

………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

