Numer sprawy – MSZ.ZP.3411/27/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: Modernizację instalacji
gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie
przy ul. Mickiewicza 12” realizowanego w ramach zadania pn.
„Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu
Zespolonym w Częstochowie.”

kod CPV- 45.00.00.00-7; 45.33.33.00-0; 45.45.30.00-7; 45.31.00.00-3)

dla:
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego
z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Mirowskiej 15
42-200 Częstochowa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
11.09.2019 r. pod nr 596115-N-2019, oraz na stronie internetowej: www.zsm.czest.pl oraz
w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 11.09.2019 r.

Uwaga: Przed przygotowaniem oferty prosimy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją

___________________________________________________________________________
ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
Tel./Fax: 34 370 21 35 /34 370 21 34
e-mail: zp@zsm.czest.pl zp2@zsm.czest.pl
NIP: 949 17 63 544 REGON: 151586247 KRS: 0000026830

strona internetowa: www.zsm.czest.pl
ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.), zwanej dalej
,,ustawą PZP”.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
MSZ.ZP/3411/27/2019. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na
wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym
dotyczących toczącego się postępowania.
ROZDZIAŁ 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane „Modernizację instalacji gazów
medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy
ul. Mickiewicza 12 ” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja
i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.”.
2. Zakres prac budowlanych w obiekcie obejmuje:
1) Modernizację wiaty magazynowania gazów medycznych
2) Wymianę odcinków instalacji gazów medycznych
3) Wymianę armatury
4) Wykonanie fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu,
3. Wszystkie roboty muszą być wykonane i ukończone zgodnie z prawem
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca przed przystąpieniem
do realizacji zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z zaleceniami zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r, poz.
739).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, które są załącznikami do przetargu
i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zsm.czest.pl.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie
umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3
ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
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6.

7.

8.

9.

10.

stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym
każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te
materiały lub urządzenia.
Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na
czas prowadzenia robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie
funkcjonował w normalnym trybie. Wykonawca powinien uwzględnić to i tak
zorganizować i zabezpieczyć teren budowy i prowadzenia robót, aby nie
powodowało to utrudnień funkcjonowania Szpitala oraz nie stwarzało zagrożeń
dla przebywających w nim osób.
Zaleca się zapoznanie z terenem przeznaczonym do realizacji robót przed
złożeniem oferty z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe również
bez przeprowadzenia wizji. Termin można uzgodnić z Kierownikiem Sekcji
Remontowej - Inwestycyjnej- Piotrem Kaczmarczykiem tel. 34/370 21 26.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz zostały uszczegółowione w projekcie umowy. Poza
tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę,
podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu
protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy
wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli
w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca
zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne
usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej
na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną,
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne
otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował
wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla
zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
wykonawcy. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich
wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw
lub usług.
Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia
wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie tj.
wykonującą czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony
w ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. - Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 917
ze zm.) – przez cały okres trwania umowy. Tak, więc wymóg ten dotyczy osób,
które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli
tzw. pracowników fizycznych, a nie dotyczy między innymi osób kierujących
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budową. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności,
o których mowa powyżej będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2018 r, poz. 917 ze zm.). Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Poświadczoną
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018r.,
poz.1000), a szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Pracodawcą tych osób musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników
konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia
powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę
nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy
z winy wykonawcy. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona
na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez, Zamawiającego lub jego
przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy
a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 500 zł za każdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony
pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) zamawiającego.
Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w osób.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji,
w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście
wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
11. Miejsce realizacji zamówienia:
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Mickiewicza 12
ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Maksymalny termin zakończenia całości robót i odbiór: 60 dni od daty
podpisania umowy.
2. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru robót przez Zamawiającego i Wykonawcę.
ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu:
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Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, według wzoru na Załączniku nr 3
do SIWZ.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące;
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że:
− wykonał tj. zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie
modernizacji instalacji gazów medycznych o wartości brutto co najmniej
60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku robót,
których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu
NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie
w walutach innych niż PLN).
− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej
− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych i odpowiednie dla instalacji gazów medycznych
− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku
posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych
oraz kwalifikacji i doświadczenia.
UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać
uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm), zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r.
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 65) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie
z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
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zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzw.
konsorcjum) lub spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2) lit. C SIWZ musi spełniać, co
najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, warunek określony
w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1) SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców z osobna.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
ROZDZIAŁ 6. FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 5 PKT. 1, 2 i 4 USTAWY PZP:
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz
z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615).
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych,
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania,
ROZDZIAŁ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru na
Załączniku nr 3 do SIWZ.
2. W
celu
wstępnego
wykazania
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu, należy złożyć: Wypełnione oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ.
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3. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów
potwierdzających
spełnianie
warunków
udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
2) Wykazu robót budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ 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, wartości, 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 wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, według wzoru na
Załączniku nr 6 do SIWZ.
3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego w zakresie realizacji robót budowlanych w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, według wzoru na Załączniku nr 7 do SIWZ.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
a Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 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.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiają
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
8
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 ustawy.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
także oświadczenie, według wzoru na Załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ dotyczące
tych podmiotów.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną,
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, według wzoru
na Załączniku nr 3 do SIWZ dotyczące podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasadach, których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub innych podmiotów muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w Rozdziale 7 ust.
3 pkt.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
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lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji, dotyczących tego
dokumentu.
17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenie lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się
znajdują.
ROZDZIAŁ 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku
pdf oraz doc.) na wskazane adresy e-mail: zp@zsm.czest.pl, lub
zp2@zsm.czest.pl lub faksu (34/370 21 34). Zamawiający przekazuje informacje
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu z zastrzeżeniem ust. 3.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu wymagają na żądanie każdej ze
stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych
przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji,
Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania
i były czytelne.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien
posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
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8. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych
przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji,
Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania
i były czytelne.
9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien
posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w kwestiach merytorycznych:
Zbigniew Szyszko Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych
Piotr Kaczmarczyk Kierownik Sekcji Remont. – Inwestycyjnej tel. 34 370 21 26
w kwestiach dotyczących procedury postępowania:
Grażyna Harciarek - Sekcja Zamówień Publicznych nr tel. 34 370 21 35
e - mail: zp@zsm.czest.pl, w godz. 7:20 - 15:00. nr faksu: 34 370 21 34
ROZDZIAŁ 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udostępniona jest na
stronie internetowej www.zsm.czest.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania
ofert.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP).
Połowa wyznaczonego terminu składania ofert upływa w dniu 19.09.2019 r.
3. Wszelkie wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, Wykonawca zobowiązany
jest wnieść w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2 (art. 38 ust. 1 b ustawy PZP).
5. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na
stronie internetowej.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
ROZDZIAŁ 10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana
w przedmiotowym postępowaniu wynosi 1.500,00 zł. (słownie jeden tysiąc
złotych).
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2. Wadium może być wnoszone w formie:
1) pieniądza,
2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.110 ze zm.).
6) Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku: BGŻ BNP PARIBAS S.A O/ Częstochowa nr 25 2030 0045
1110 0000 0184 0230 z dopiskiem „Przetarg Modernizacja instalacji gazów medycznych”

4. Wykonawca poda również numer swojego rachunku bankowego, na które będzie
można dokonać zwrotu wadium.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.
6. Wadium uważa się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego.
Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu
świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku
wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści
tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, termin obowiązywania gwarancji, miejsce i termin
zwrotu gwarancji.
8. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy
czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
9. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy, Zamawiający odrzuca ofertę na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy
PZP.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
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leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który być
ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ.
15. Pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
ROZDZIAŁ 11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu
składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach
określonych w art. 85 ust. 2 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ TERMINY
SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza Oferty,
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Do składanej oferty należy dołączyć:
1) Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ.
2) Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.
3) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa
podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3a
ustawy PZP. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu
pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za
zgodność z oryginałem) określającego zakres umocowania pełnomocnika
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23
ust. 2 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać od nich
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) Dowód wpłaty wadium.
3. Pozostałe dokumenty wymienione w Rozdz. VI SIWZ Wykonawcy będą musieli
złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym
i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
„w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia” (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1126).
4. Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego Wykonawca,
z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do przedłożenia
zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy kosztorysu
13
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5.

6.

7.
8.
9.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

(„kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej,
o którym mowa w projekcie umowy.
Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie w terminie
do 3 dni od daty jej podpisania do sporządzenia i przedstawienia zamawiającemu
harmonogramu rzeczowo- terminowo finansowego, uwzględniającego
wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram
musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do
zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą
stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów
realizacji każdego z tych elementów.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art.
89 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 82 ust. 1 ustawy PZP.
Wymaga się, aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, trwałym
i czytelnym pismem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione
przez Wykonawcę po sporządzeniu oferty powinny być podpisane lub parafowane
przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę
zmienione, jednak treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty złożone w formie kopii powinny być opatrzone klauzulą: zgodność
z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były
ponumerowane i trwale spięte.
Wykonawca
powinien
umieścić
ofertę
w
zamkniętym
opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, oraz opisane:
„Oferta przetargowa na Modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie
z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12. Nie otwierać
przed godziną 10.30 dnia 26.09.2019 r.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty
pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą
być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA nr ......”
Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia
uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia
należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny Odpis z Właściwego
Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jeśli
to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę
(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„WYCOFANIE”.
14
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12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiącej 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:
1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16.04.1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t j. Dz. U. z 2018 r., poz.
419 ze zm.), 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, tzn. zastrzegł
składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym podmiotom oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
2) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego
podmiotu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej
kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
16. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych
przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji
w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
ROZDZIAŁ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w do dnia 26.09.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
w Sekretariacie Miejskiego Szpitala Zespolonego (Pawilon G, pokój nr 17).
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej złożenia Zamawiającemu,
co odnotowuje się na kopercie z ofertą i nadaje kolejny numer porządkowy. Na
żądanie Oferenta wydaje się pokwitowanie złożonej oferty.
3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę,
aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie
transportu.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania
ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Oferty zostaną otwarte w dniu 26.09.2019 r. o godz. 10.30 w Sekcji Zamówień
Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy
ul. Mirowskiej 15 (paw. G, pokój nr 14) przez osoby uprawnione do prac w Komisji
Przetargowej.
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8. Podczas otwarcia komisja odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców i cenę
oferty, termin wykonania, warunki płatności i okresy gwarancji zawarte
w ofertach.
9. Na wniosek Oferentów, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert informacje te
zostaną niezwłocznie przekazane faksem i pisemnie.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej www.zsm.czest.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumieć będzie cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
2. Cena netto i cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną
słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie.
3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z Formularzem Oferty,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025
z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów
prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd
może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiaru, jak również w nim nie
ujęte z powodu wad wynikających z jego niezgodności z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać
zamówienia, a w szczególności:
1) roboty określone w STWiOR oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
2) roboty nie objęte w w/w dokumentacji, a niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,
w tym wszelkie niezbędne uzupełnienia wykonawcze i warsztatowe konieczne
do realizacji przedmiotu zamówienia,
3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowanie terenu budowy
i utrzymania zaplecza budowy),
4) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań,
5) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego,
6) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
7) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy,
8) koszty zużycia energii elektrycznej i wody,
9) należny podatek VAT,
10) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą
wystąpić w związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami
umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną
4. Cena ofert musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi
być jednoznaczna i ostateczna, zostanie wprowadzona do umowy, jako
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obowiązujące strony wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji
zamówienia.
5. Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów
i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu
prawnego na dzień składania ofert. W przypadku zastosowania różnych stawek
VAT w ofercie należy podać wartość dla każdej stawki oddzielnie.
6. 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.
7. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy.
8. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
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.
9. Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będą
niższe o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017, poz.
847 ze zm.),
2) pomocy publicznej udzielanej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.
ROZDZIAŁ 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSÓBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami, ich wagami i sposobem punktowania:
Nazwa kryterium
Waga %
Cena ryczałtowa brutto

60 %

Długość okresu gwarancji

20 %

Termin realizacji

20 %
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2. Przez kryterium cena brutto Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji
zamówienia. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę
wpisaną przez Wykonawcę w Druku oferty ryczałtową cenę brutto za wszystkie
elementy przedmiotu zamówienia.
3. Liczba punktów w ramach określonych kryteriów zostanie wyliczona zgodnie
z wzorem:
Wyliczenie kryterium – ceny
Oferta z najniższą ceną spośród ofert może uzyskać maksymalnie – 60 punktów,
pozostałe proporcjonalnie mniej według wyliczenia:
C1 = Cn1 / Cb1 x 100 x 60 pkt
Gdzie:
Cb1 - cena oferty badanej,
Cn1 - cena najniższa,
C1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena
100 – stały wskaźnik.

Wyliczenie kryterium: Długość okresu gwarancji
Oferty w kryterium „Długość okresu gwarancji” będzie rozpatrywany na
podstawie okresu gwarancji podanej w Druku oferty przez Wykonawcę.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach.
Oferta może uzyskać maksymalnie – 20 punktów, pozostałe proporcjonalnie
mniej według wyliczenia:
G1 = Gb1 / Gn1 x 100 x 20 pkt
Gdzie:
Gb1 – okres gwarancji oferty badanej,
Gn1 -,okres gwarancji najdłuższy
G1 - liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancja
100 – stały wskaźnik.

Uwaga: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy,
najdłuższy 48 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres
krótszy niż 36 m-cy, zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
Wyliczenie kryterium: Termin realizacji
Kryterium „Termin realizacji ” (ilość dni kalendarzowych po podpisaniu umowy)
będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę
w Druku oferty terminu realizacji zamówienia. Oferta może uzyskać
maksymalnie – 20 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej według wyliczenia:
T1 =Tm1 / Tb1 x 100 x 20 pkt
Liczba punktów w ramach kryterium termin zakończenia zostanie wyliczona
zgodnie ze wzorem:
Gdzie:
Tmin – najkrótszy termin zakończenia spośród ofert nieodrzuconych (podany w dniach kalendarzowych)
Tb – termin zakończenia podany w ofercie rozpatrywanej
100 – wskaźnik stały

UWAGA:

Maksymalny
termin
zakończenia
zamówienia
wynosi
60
dni
kalendarzowych od podpisania umowy.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż 60 dni
kalendarzowych, lub nie wskaże terminu zakończenia, zostanie odrzucona, jako
niezgodna z SIWZ.
4.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi nas to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
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Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP.
6. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
ROZDZIAŁ 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu
o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia kryterium wyboru.
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert-podając uzasadnienie faktycznie i prawne.
ROZDZIAŁ 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przekaże
Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy, może żądać umowy regulującej współpracę Wykonawców.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem
lub drogą elektroniczną. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia
odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy
Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania
odwoławczego.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko
jedna oferta.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
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ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający wymaga, by wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących
okolicznościach:
1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją
generalną.
2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy
zapisami umowy, a treścią oferty.
3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.
4) zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie z powodu
wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, uzasadnionych i nie dających
się przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien
wpłynąć do Zamawiającego w terminie do 1 dnia od daty wystąpienia
określonych w niniejszym punkcie zdarzeń.
5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7) zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu
przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej, szczegółowo
określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy
wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
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w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1092);
2) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz.972).
4. Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
ROZDZIAŁ 21. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.
6 i 7 ustawy PZP.
4. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się
w Rozdziale nr 1 niniejszej specyfikacji,
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami odbywać się
będą w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
ul. Mirowska 15; 42- 200 Częstochowa
tel. 34 37 02 200; fax 34 37 02 792
sekretariat@zsm.czest.pl
2) Inspektor ochrony danych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Częstochowie:
mgr inż. Ireneusz Będkowski
ul. Bony 1/ 3; 42- 200 Częstochowa
Tel. 34- 3702200 wewn. 666; 34/3702666
Email. iod@zsm.czest.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami
przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 realizowany w ramach
zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu
Zespolonym w Częstochowie.”
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4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przez SP ZOZ
MSZ w Częstochowie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego:
Biuro Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01.
* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
3. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
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4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia sie
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania
z tym, że oferty udostępnia sie od chwili ich otwarcia.
5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pocztą elektroniczną lub faksem
kopie protokołu.
6. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg
następujących zasad:
1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego
wniosku.
2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych
dokumentów i informacji,
3) Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów
i informacji, Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne
i wynosi 0,77 zł za 1 stronę.
4) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego pracy.
Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Formularz oferty
Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz wykonanych robót
Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia
Projekt umowy
Przedmiar robót,

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr
załącznik nr
załącznik nr
załącznik nr
załącznik nr
załącznik nr

4
5
6
7
8
9

Przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowią
załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie Zamawiającego www.zsm.czest.pl

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor
Wojciech Konieczny
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Załącznik nr 1 do specyfikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ZADANIE INWESTYCYJNE
„Modernizacja iinstalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu
w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 realizowany w ramach zadania pn.
„Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Częstochowie.”

Adres:

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
– Szpital przy ul. Mickiewicza 12 w Częstochowie

Inwestor:

Miejski Szpital Zespolony, 42-200 Częstochowa ul. Mirowska 15

:
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
Dla zadania inwestycyjnego pn:
Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Częstochowie w zakresie:
Modernizacji instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu
w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12
1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
Specyfikacja Techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach ww. przedmiotu
zamówienia.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część
dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót
opisanych w podpunkcie 1.3.
1.3 Zakres robót objętych ST
1.3.1. Budowa Systemu rurociągowego do gazów medycznych
Rurociągi
Rurociągi projektuje się z rur miedzianych ciągnionych z miedzi odtlenionej
wg normy PN-EN 13348:2009. Rury miedziane muszą posiadać deklarację
zgodności dla wyrobu Medycznego klasy IIB. Inne dane dotyczące wymagań
stawianym rurom do gazów medycznych zawarte są w normie PN-EN ISO 73961:A3.2013
Rurociągi są podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich
ugięcia lub odkształcenia. Podpory rurociągów są wykonane z materiałów odpornych
na korozję i są odizolowane od rurociągów.
Odstępy pomiędzy podporami rurociągów miedzianych
Średnica zewnętrzna
(mm)

Odstępy maksymalne
(m)

Do 15
Od 22 do 28
Od 35 do 54
Większe niż 54

1,5
2,0
2,5
3,0

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego
prowadzenia nie jest mniejsza niż 10 cm. W tych miejscach krzyżowania się
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przewodów z instalacją elektryczną zachowany jest minimalny prześwit 10 cm lub
zastosowane są tuleje ochronne z PVC.
Połączenie nierozłączne rurociągów są wykonane lutem twardym
srebrnym przy użyciu odpowiednich złączek i kształtek. Lut użyty do lutowania
nie zawiera więcej niż 0,025 % (g/g) kadmu.
Łączenia rurociągów wykonać poprzez zastosowanie złączek prostych, kolanek
oraz trójników Dopuszcza się roztłaczanie i gięcie zgodnie z PN-EN 13348:2009.
Rurociągi są trwale oznakowane zgodnie z zapisami punktu 10 normy PN-EN
ISO 7396-1:A3.2013
1.3.2. Projektowane źródła gazów medycznych
Źródło tlenu
Jako źródło tlenu projektuje się rozprężalnie butlową, gdzie źródłem głównym będzie
docelowo zbiornik kriogeniczny 3000 lt, a do czasu posadowienia zbiornika wiązka
kontenerowa butli 12 szt. zaś źródłem rezerwowym i awaryjnym będą rampy butlowe
2x12. Wydajność systemu to minimum 120m3/h.
Rozprężalnia wyposażona jest w 4 źródła tj:
- w 3 szt. reduktory wysokiego ciśnienia
- 2 reduktory zbiornika (min 120 m3 każdy)
Rozprężalnia wyposażona jest w drugi stopień redukcji tj:
- 2 szt. reduktory niskiego ciśnienia (min 120 m3 każdy)
Rozprężalnia wyposażona jest w :
-automatyczny układ przełączający pomiędzy źródłami (mikroprocesorowy)
- analogowe czujniki ciśnienia
- Monitor stanu gazów wyświetlający wartości ciśnień w barach wraz z modułem
SMS

RYS 1 – Widok poglądowy nowoprojektowanego źródła tlenu
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1.3.3. Sygnalizacja awaryjna (alarmy kliniczne i eksploatacyjne)
Sygnalizatory (monitory) gazów medycznych umieszczone w rozprężalniach
gazów Medycznych generują alarmy dla niskiego i wysokiego ciśnienia zgodnie
z zapisami punktu 6.3 normy PN EN 7396-1:2010:
Stany alarmowe:
- główna wiązka butli wysokie/ niskie – odczyt z monitora w (BAR)
- główna źródło zbiornik wysokie/ niskie – odczyt z monitora w (BAR)
- rezerwowa rampa ciśnienie wysokie/ niskie – odczyt z monitora w (BAR)
- awaryjna rampa ciśnienie wysokie/ niskie – odczyt z monitora w (BAR)
- ciśnienie nominalne wysokie/ niskie – odczyt z monitora w (BAR)
- ciśnienie pierwszy stopień redukcji wysokie/ niskie – odczyt z monitora
w (BAR) Każdy z nich jest wyposażony w moduł sms, który po wystąpieniu
stanu alarmowego, wysyła powiadomienia sms na dowolne numery telefonów
oraz w moduł umożliwiający bezprzewodowe połączenie z interfejsem WWW
monitora a urządzeniem PC lub notebook lub smartphone celem odczytu stanu
urządzenia i alarmów.
1.3.4. Próby i Badania
Należy wykonać wszystkie, mające zastosowanie próby i badania, zgodnie
z normą PN-EN ISO 7396-1: 2010 rozdział 12 Z prób należy sporządzić stosowne
protokoły.
1.3.5. Warunki wykonania i odbioru robót (gazy medyczne)
Po całkowitym zakończeniu prób i badań zgodnie z PN EN 7396-|:2010, a przed
oddaniem systemu rurociągowego do eksploatacji Zespół odbierający potwierdzi na
odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prób oraz stwierdzi, że
wszystkie wymagania zostały spełnione.
Po zakończeniu montażu i pozytywnym wyniku prób i badań zgodnie
z normą PN EN 7396-1:2010, instalacje należy oznakować znakiem CE dla
wyrobu medycznego.
Wytyczne zabezpieczenia p.poż.
Przy przechodzeniu systemu rurociągowego gazów medycznych przez
oddzielenia przeciwpożarowe otwory uszczelniać atestowanymi materiałami
uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych oddzieleń.
Wytyczne dla branży elektrycznej
Rurociągi są zaopatrzyć w zacisk uziemiony usytuowany możliwie jak najbliżej
miejsca, w którym rurociąg wchodzi do budynku.
Sterownik zasilany są napięciem 230V/50Hz ze źródła rezerwowanego.
Doprowadzić do wszystkich skrzynek zaworowo-manometryczno-alarmowych i do
powtarzaczy alarmu napięcie 230V.
1.3.6. Robót Remontowo Budowlanych
RAMPA
1. Rozbiórka konstrukcji stalowej obudowy istniejącej rampy tlenowej wraz
konstrukcją dachu i pokryciem
2. Wymiana istniejącej obudowy rampy z zmniejszeniem obszaru do wymiarów
3,75 m x 3,80 m i wysokości 2,2 ÷ 2,5 m (od poziomu posadzki rampy)
z wykonaniem ścian murowanych z bloczków z betonu komórkowego gr. 24
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

cm oraz wykonaniem zadaszenia z płyty warstwowej gr.10 cm na konstrukcji
stalowej wraz z montażem obróbek blacharskich oraz montażem rynny i rury
spustowej
Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych rampy z warstwą izolacyjną
z styropianu
gr.10
cm
oraz
tynkiem
zewnętrznym
akrylowym
cienkowarstwowym.
Remont istniejącej posadzki betonowej z wykonaniem z montażem zbrojenia
skurczowego z siatki fi 3,5-6 mm z wykonaniem nowych warstw
podposadzkowych oraz wykonaniem okładziny posadzkowej z płytek
ceramicznych GRESS.
Remont istniejącej pochylni oraz biegu schodowego rampy z wykonaniem
okładziny z płytek ceramicznych GRESS.
Wymiana tynków zewnętrznych cementowych rampy do poziomu posadzki
z naprawą i uzupełnieniem ścian murowanych.
Wykonanie tynków wewnętrznych ścian rampy wraz z malowaniem farbą
lateksową zmywalną i szorowaną.
Wymiana instalacji elektrycznej z montażem osprzętu elektrycznego (gniazda
wtykowe, przełączniki, oprawy oświetleniowe zewnętrzne i wewnętrzne).

FUNDAMENT ZBIORNIKA TLENU.
1. Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych dla płyty żelbetonowej.
2. Wykonanie fundamentu płytowego żelbetonowego o wymiarach 3,5 m x 2,5 m
i wys. 0,6 m w gotowym wykopie z betonu o kl. wytrzymałości C20/25
zbrojonego stalą AIII fi 14 (siatka 20/20) na warstwie chudego betonu gr. 10
cm (kl. wytrzymałości C8/10).
3. Wykonanie listwy uziemiającej połączonej z zbrojeniem płyty
4. Wykonanie wykopów liniowych dla instalacji zasilających zbiornik tlenu (instal.
gazów med. instalacja elektryczna).
5. Montaż rur ochronnych fi 75 mm dla instalacji j.w.
6. Montaż zewnętrznej instalacji gazów medycznych z rur miedzianych fi 28 mm
o wytrzymałości ciśnienie do 15.0 MPa z połączeniem z istniejącą na terenie
obiektu instalacją zewnętrzną.
7. Montaż zewnętrznej instalacji elektrycznej (ułożenie kabla 70 mm2)
z połączeniem z istniejącą na terenie obiektu instalacją zewnętrzną
8. Montaż rozdzielnicy skrzynkowej wraz z osprzętem
9. Wykonanie ogrodzenia płyty fundamentowej z siatki o wys. 1,80 m
z montażem furtki.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego.
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie
przekaże Wykonawcy teren budowy.
1.4.1.Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót.
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Dokumenty – Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót
przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone
w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia
wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów
i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.4.2. Informacje o terenie budowy. Zakres prac.
Na terenie posesji i bezpośrednio do budynku doprowadzona jest energia
elektryczna. Na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącego przyłącza
elektrycznego. Woda na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji.
Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do
uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
(zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie
zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:
- organizacji i wykonywania robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia związanego z budową.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie
obowiązujących przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót
budowlanych.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym
się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót
tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania
powierzchni pionowych i poziomych folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu
i opadów atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania podstawowe.
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje
zaświadczające o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być
oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE
przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować
dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie
posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne
potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem
warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość im właściwość do robót i były
dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione
w „Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego
nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4.Wariantowa stosowanie materiałów .
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego.
3. SPRZĘT
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie
powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp.
Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia
potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie
nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem,
smarami itp. Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki
atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest
30

___________________________________________________________________________
zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.
). Przystąpienie do realizacji prac możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy
przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego
jakości.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest
podokonywania kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka
potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
„O wyrobach budowlanych” i posiadających:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą
Przenoszącą Normy Zharmonizowane,
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
Na wykonanie robót objętych umową niezbędne jest prowadzenia dziennika budowy.
W trakcie robót Wykonawca winien ponadto zgromadzić n/w dokumenty:
- protokół przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- uzgodnioną przez rzeczoznawcę dokumentację powykonawczą wykonanych robót
- protokół odbioru robót,
- protokół narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie,
- atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane
podczas budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru
wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni przed tym terminem.
7.2 Zasady określania ilości materiałów.
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów
rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych.
7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie
wykonanych prac.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi :
- ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
UWAGA:
W okresie gwarancji Wykonawca przedmiotu zamówienia ponosi koszty
związane z obowiązkowymi przeglądami oraz konserwacją urządzeń
technicznych systemu oddymiania w okresie gwarancji
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8.1 Odbiór ostateczny robót.
8.1.1 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z przedmiarem robót. W przypadku gdy roboty nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty (jeżeli stosowne przepisy prawne, a w
szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac
będącego przedmiotem umowy):
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
8.2 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „odbiór ostateczny robót”.
9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:
1. Zrealizowanie prac na które została zawarta umowa o roboty budowlane.
2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność
wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich
powinna być wliczona w koszt robót podstawowych.
11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych.
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11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych,
11.2 Przedmiar robót,
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy,
11.4 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów,
11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych,
11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich
producentów,
11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony
Przeciwpożarowej.
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Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/27/2019
Załącznik nr 2 do specyfikacji

Formularz Oferty
Nazwa Oferenta............................................................................................................
Siedziba Oferenta ........................................................................................................
Telefon/ Fax .............................................E-mail: …………………………………….....
NIP: …………………………REGON: ……………… KRS. ............................................
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na
„Modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu
w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowanego w ramach zadania pn.
„Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Częstochowie.”
przekładamy ofertę na poniższych warunkach:
1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
Wykonanie całego zakresu objętego zamówieniem:
łączna cena netto: …………………….. zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………
łączny podatek VAT w wysokości ....%. ........................ zł
słownie złotych: .....................…………………………………………………….....
łączna cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ........................z
zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………...
2. Oferujemy termin zakończenia zamówienia - …....................................... (UWAGA*:
Maksymalny termin zakończenia zamówienia 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy)

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż wskazany
powyżej zostanie odrzucona).
3. Oferujemy .......... *miesięczny okres gwarancji; (UWAGA*: minimalny okres gwarancji
wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 48 miesięcy).

4. Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w projekcie umowy.
5. Zakres prac przewidzianych do wykonania zamówienia jest zgodny z zakresem
objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą,
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy
zamawiającemu kosztorys („kosztorys ofertowy”), uwzględniający wykonanie
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia opracowany metodą kalkulacji
szczegółowej oraz harmonogram rzeczowo -finansowy.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy
się z miejscem realizacji zamówienia).
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wadium w kwocie ….................. zostało wniesione w dniu ...................
w formie:...............................................................Zwrotu wadium prosimy dokonać na
konto:
..............................................................................
lub
na
adres
:....................................................................
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10. Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi
w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej
oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
1) wykonanie części dotyczącej .................................................................firmie
.................................................... z siedzibą w .................................................
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:
............. zł lub stanowi ........% wartości całego zamówienia.
2) wykonanie części dotyczącej ..............................................................firmie
.................................................... z siedzibą w .................................................
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: .
3) ............ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.
4) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części
zamówienia.
* Niepotrzebne skreślić

13. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, przedstawimy dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
14. Oświadczam/-y, że oferta nie zawiera/ zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje
takie
zawarte
są
w
następujących
dokumentach:
..................................................................................................................
Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y pisemne uzasadnienie
zastrzeżenia informacji.
15. W związku z art.91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej
oferty:
1) nie będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług*
2) będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług*
16. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem,
średnim przedsiębiorstwem.
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE I.124 z 20.05.2003, str.36):

TAK

NIE

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które
zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 mln euro

17.Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
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pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
**RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia
poprzez jego wykreślenie.

18.Ofertę składam/-y na …………..ponumerowanych stronach, w kolejności:
1) ……………………………………………………….…………
2) ...........................................................................................
3) …………………………………………………………………

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania
dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:
1) informacje techniczne: tel ..................... Pan/i ...................................................
2) informacje finansowe: tel ...................... Pan/i ...................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)

………………………., dnia ……….. 2019 r.
……………………………………………………………….
Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do specyfikacji
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/27/2019.
Zamawiający:
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa
Wykonawca:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
......................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w
obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowanego w ramach zadania pn.
„Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Częstochowie.”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE

1.

WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający
przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu].

2.

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

………………………., dnia ……….. 2019 r.
……………………………………………………………….
Pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. ........ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................................
………………………., dnia ……….. 2019 r.
……………………………………………
Pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA 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.
………………………., dnia ……….. 2019 r.
……………………………………………………………….
Pieczęć imienna i podpis

[UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt.
2 ustawy PZP]

OŚWIADCZENIA 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/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………………., dnia ……….. 2019 r.
……………………………………………………………….
Pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………………., dnia ……….. 2019 r.
……………………………………………………………….
Pieczęć imienna i podpis
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Załącznik nr 4 do specyfikacji
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/27/2019.
Zamawiający:
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa
Wykonawca:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
..........................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako, ustawa PZP),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu
w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowanego w ramach zadania pn.
„Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Częstochowie.”
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w ......................................................................................................
..................................................................................................................................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu).

………………………., dnia ……….. 2019 r.
………………………………………………
Pieczęć imienna i podpis

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w:
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.......................................................................................................................................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu).

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów...............................................
......................................................................................................................................
w następujących zakresie ............................................................................................
....................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………………., dnia ……….. 2010 r.
……………………………………………
Pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodnie z prawdą zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………., dnia ……….. 2019 r.
……………………………………………………………….
Pieczęć imienna i podpis
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Załącznik nr 5 do specyfikacji
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/27/2019.
Wykonawca:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, )

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
Oświadczenie
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczam, że
1. Nie należę do grupy kapitałowej Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu *
2. Należę do grupy kapitałowej Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu *
* Niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie.
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
(...) .....................................................................
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
………………………., dnia ……….. 2019 r.
…………………………………………………….
Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do specyfikacji
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/27/2019
Zamawiający:
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa
Wykonawca:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
..........................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres,

Oświadczenie Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, zostały/są przez nas wykonane/ niżej wymienione roboty
(co najmniej jedna), odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości
na kwotę nie mniejszą niż ……………….zł brutto.
Rodzaj wykonanych robót
(proszę opisać podając zakres
wykonywanych robót)

Wartość
wykonanych robót
brutto zł
wg umowy

Data wykonania
(podać datę
zakończenia
dzień/m-c/rok)

Miejsce wykonania

Dokument
potwierdzający*
Str. Nr

*Należy dołączyć ponumerowane dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane lub są
wykonywane należycie (np. listy referencyjne) – oryginały lub kopie.
albo
inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca zamieści w ofercie taką informację i nie
ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

..........................................., dnia ............... 2019 r.
……………………………………………
pieczątka i podpis upoważnionej osoby
(osób)do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do specyfikacji
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/27/2019.
Zamawiający:
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa
Wykonawca:
…………………………………………………………………
......................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres,

WYKAZ OSÓB
KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
spełniających wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę: .....................................................................
Adres Wykonawcy składającego ofertę: ......................................................................
tel. ......................... faks .............................. e-mail .............................................

Rodzaj specjalności

Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić
odpowiednią funkcję wraz z informacją
o podstawie do dysponowania osobą*
(należy wpisać podstawę dysponowania
osobą, np.: umowa o pracę, umowa zlecenia,
umowa o dzieło, zobowiązanie innych
podmiotów
do
oddania
osoby
do
dyspozycji Wykonawcy)

Numer uprawnień wraz z ich szczegółowym
zakresem, data wydania uprawnień, nazwa
organu, który je wydał, oraz doświadczenie
(podać liczbę lat doświadczenia w kierowaniu
robotami
w specjalności:
konstrukcyjnobudowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz
urządzeń eklektycznych i elektroenergetycznych

Kierownik budowy
(uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie kierowania
robotami budowalnymi )

Kierownik robót
(specjalność instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
i odpowiednie dla instalacji gazów
medycznych.

Kierownik robót
(specjalność instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

..........................................., dnia ............... 2019 r.
……………………………………………
pieczątka i podpis upoważnionej osoby
(osób)do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 8 do specyfikacji
UMOWA Nr MSZ.. ……………… /2019 projekt
Zawarta w dniu …………………….. r. pomiędzy:
SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy
ul. Mirowskiej 15, 42 – 200 Częstochowa
NIP: 949-17-63-544;
REGON: 151586247
KRS: 0000026830
reprezentowanym przez:
Dyrektora
Wojciecha Koniecznego
zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………….
z siedzibą : ………………………………………………………………………
NIP: ………………….… REGON: ……….…… KRS ……………...
reprezentowanym przez: ……………………………………………………..
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późń. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia - ........2019 r.
pod nr .............. - 2019.
§1
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych dla zadania:
Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Częstochowie w zakresie: Modernizacja instalacji gazów medycznych
zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12.
2. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji samorządowej ze środków budżetu
Gminy Miasta Częstochowa w ramach zadania pn. Modernizacja i zakupy
inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
3. Przedmiotowe prace budowlane będą wykonywane w na terenie szpitala przy
ul. Mickiewicza 12 w Częstochowie.
4. Szczegółowy zakres prac zawiera Załącznik Nr 1 (Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych) do Umowy. W zakresie zamówienia
przewiduje się wykonanie robót budowlanych na podstawie przedmiaru robót.
5. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.
§2
1. Ryczałtowa wartość wykonania przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT)
wynosi:……………………zł. Słownie złotych: …………………………………………
w tym podatek VAT w wysokości 23%,tj ……………………….. zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………
cena netto w wysokości: ……………………… zł.
słownie złotych: ……………………………………………………………………..
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2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
zadania i nie mogą ulec zmianie.
3. Powyższe wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian
w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
§3
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy (całość prac budowlanych) nastąpi
w oparciu o fakturę VAT, wystawioną przez Wykonawcę na podstawie
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Niniejsza faktura VAT będzie
płatna w terminie 60 - dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury
zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy
umieszczone w § 12 umowy.
3. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem
na konto wskazane przez Wykonawcę w treści faktury, z zastrzeżeniem
zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:
a) zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej
faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
b) zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej
z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest
prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.
4. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
(PEF), na której posiada aktywne konto, natomiast nie wyraża zgody na
przesyłanie przez Wykonawcę innych niż faktury ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych.
5. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać dane wymienione w art. 6
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
§4
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy – do ……………………………..r.
2. Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się datę podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.
3. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadkach
wymienionych w § 13 ust. 2, pkt 4 i 5.
4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą
nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
§5
1. Obowiązki Zamawiającego to w szczególności :
a) przekazanie Wykonawcy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę
takiej konieczności placu budowy objętego przedmiotowym zakresem robót;
b) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów remontu
i socjalnych;
c) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie
branże przedmiotu umowy;
d) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych
w § 9 niniejszej umowy i zapłata wynagrodzenia.
2. Obowiązki Wykonawcy to w szczególności :
46

___________________________________________________________________________
a) szczegółowe sprawdzenie w miejscu realizacji zamówienia warunków jego
wykonania;
b) zorganizowanie obszaru remontu pomieszczeń w zgodzie z dbałością o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania prowadzonych prac remontowych
przez cały czas trwania robót budowlanych;
c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP i ppoż.
d) współpraca ze służbami Zamawiającego;
e) zgłoszenie robót do odbioru;
f) likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu
robót, lecz nie później niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego
i pozostawienie porządku po przeprowadzonych pracach
g) wykonanie instrukcji obsługi instalacji oraz przeszkolenie personelu
technicznego.
§6
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu
umowy prowadzić będzie Inspektor Nadzoru:
……………………………………
2. Kierownikiem budowy będzie:
…………………………………
posiadający (-a) uprawnienia w specjalności …………………….nr uprawnień:
………………………………….., kierownikiem robót będzie: ………………..
posiadający uprawnienia w specjalności ……………. Nr uprawnień ………….
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i ust. 3
niniejszego paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie
przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia
1) …………………………………………………………………..……………………..
2) ………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………….………
lub
4) brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom*.
* niepotrzebne skreślić

2. Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy, która dotyczy podmiotu, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się
w ofercie na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie
Pzp, wymaga zawarcia aneksu do umowy i Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W związku z treścią art. 22a ust. 4 Prawa zamówień publicznych określającą, że:
„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane”, a więc w sytuacji gdy określone przez
Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące tych
zdolności spełniały za Wykonawcę „inne podmioty”, to „podmioty” te muszą
wykonać te części zamówienia. Jedynym wyjątkiem odstąpienia od tego wymogu
może być sytuacja, w której podmioty te udokumentują, że w okresie od złożenia
zobowiązania do udostępniania zasobów wystąpiły obiektywne okoliczności
uniemożliwiające im zrealizowanie robót budowlanych lub usług, do realizacji,
których jego zdolności były wymagane.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców,
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne
działania lub zaniechania.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą następujących postanowień:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie,
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają
części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą;
3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi określać co
najmniej taki poziom jakości, jaki wynika z treści umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą;
4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego;
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem
wiedzy i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy;
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie
podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,
a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę
może
nastąpić
wyłącznie
po
akceptacji
umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego, czego Wykonawca jest w pełni
świadomy i wyraża na powyższe zgodę.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną
nawiązującą do cen poszczególnych części przedmiotu umowy wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót, które mają być realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji,
nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze
zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
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projektem umowy. Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę,
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu
protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy
Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jeśli w
tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany
będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej
zastrzeżeń.
10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 12 w formie pisemnej
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,
określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu;
2) niezałączenia do projektu dokumentów, o których mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu;
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy przez Zamawiającego;
5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany umową dla tych robót;
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający
wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.
12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej
przedłożenia.
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej
w formie pisemnej sprzeciwu.
15. Wykonawca,
Podwykonawca,
lub
dalszy
Podwykonawca,
przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
49

___________________________________________________________________________

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

1.

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż
10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.
Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub Zamawiający usunie takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią
umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny
potwierdzają prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania,
tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np.
pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby
te posiadają takie uprawnienia.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez
Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji
Zamawiającego.
Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady
określone w niniejszym paragrafie.
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi
należytego
wykonania
powierzonych
Podwykonawcy
lub dalszemu
Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów
z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane
są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo sporządzone przez
tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym prawem dla tej umowy jest
prawo polskie, a właściwym sądem – sąd Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą
stosuje się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone
w niniejszej umowie.
§8
Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 2 osób wykonujących wszelkie
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie- przez cały okres trwania
umowy. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności
50

___________________________________________________________________________

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób:, kierujących budową,
dostawców materiałów budowlanych.
W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania
czynności przez te osoby przedstawić Inwestorowi Zastępczemu dokumenty
potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów
o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej
osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do
ZUS. Pracodawcą tych osób musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników
konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia
powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę
nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy
z winy Wykonawcy.
Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, o
której mowa w ust.1 lub inna osoba nie zatrudniona na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego
lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac
budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 zł
za każdy przypadek za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez
przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez
Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
§9
Strony ustalają, że przez odbiór końcowy rozumieją bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy, potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem
odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez
Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji umowy. Protokół odbioru
końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie
czynności odbioru nastąpi w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności
odbioru winno nastąpić najpóźniej 2 dnia roboczego, licząc od dnia ich
rozpoczęcia. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie
stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.
W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne
przepisy.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, świadectwa jakości,
certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na
stosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo
dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Z dniem protokolarnego odbioru końcowego wykonanych robót, na
Zamawiającego przechodzi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego
wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
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8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną
stwierdzone wady:
a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad,
wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru prac w takich sytuacjach będzie termin
usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,
b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
▪ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
▪ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z przeznaczeniem, zażądać poprawienia wykonania przedmiotu umowy,
zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych
i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy,
▪ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie poprawek w pracach
budowlanych - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
§ 10
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia
odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych,
będących przedmiotem umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie …….. letniej gwarancji (……miesięcy) za
wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru
i przekazania do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych będących
przedmiotem odbioru z wyjątkiem urządzeń, na które dostawcy udzielają innej
gwarancji, lecz nie krócej niż 3 lata.
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny
w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 11
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru robót,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
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a) w terminie 2 dni od daty powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) 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
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór remontowanych pomieszczeń.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto z zastrzeżeniem, że Zamawiający zachowuje prawo do
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
b) opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru –
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za nieterminową zapłatę należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek liczonych od
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
e) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
2. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za
opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane
z faktury VAT Wykonawcy.
3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usunięte w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 13
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności
wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140
ust 1 i 3 ustawy:
1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją
generalną.
2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy
zapisami umowy, a treścią oferty.
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3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.
4) zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie z powodu
wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, uzasadnionych i nie dających
się przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien
wpłynąć do Zamawiającego w terminie do 1 dnia od daty wystąpienia
określonych w niniejszym punkcie zdarzeń.
5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7) zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu
przedmiotu zamówienia.
3. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem
§ 14
1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób określony
trybem art. 509-518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54
ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie
mogą stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej
strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy, a
umowa przenosząca te wierzytelności jest nieważna.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym, Prawo zamówień publicznych.
§ 16
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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