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I.    ZAPISY  WSTĘPNE 

1. Postępowanie jest organizowany przez Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty  na 

wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 
2. Zamawiający deklaruje traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie 

publiczne i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej 

konkurencji. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada  zasadom 

określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymogi SWZ. 

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 

Adres:  UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK 

REGON 370444345,   NIP 687-16-40-438 

tel. 013 4656100, fax. 013 4656200 

 

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: 

Dział Zamówień Publicznych SPZOZ w Sanoku 

Adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, 

 tel. 013 4656290 

Strona internetowa: www.zozsanok.pl   

Komunikacja: 

Adres poczty elektronicznej:  zam.pub@zozsanok.pl 

składanie ofert  :miniportal.uzp.gov.pl 

Adres skrzynki ePUAP: /SzpitalSanok/SkrytkaESP 
Godziny urzędowania : 7:30 – 15:05    

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej  

http://www.zozsanok.pl  
 

 III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą Pzp”lub „Pzp”. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podsta-

wie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 ze zm.)  
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

4. Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja instalacji tlenowych SPZOZ w Sanoku w związku z 

COVID-19: 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 
45.21.51.40-0- roboty budowalne w zakresie obiektów szpitalnych 
45.33.31.00-0- roboty budowalne instalacyjne gazowe 

http://www.zozsanok.pl/
mailto:zam.pub@zozsanok.pl
mailto:zam.pub@zozsanok.pl
http://www.zozsanok.pl/
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Szczegółowy zakres robót , technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja 

załączona do specyfikacji warunków zamówienia, a w szczególności: 

a) dokumentacja projektowa, 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

c) przedmiary robót. 

 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

• dokumentacją projektową i pomocniczo przedmiarami robót, które przedstawiają szczegółowy zakres 

robót, 

• specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• polskimi normami, przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 

• Prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi do Prawa budowlanego, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 

(t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 ze zmian.) 

• przepisami: bhp, p.poż., sanitarno-epidemiologicznymi, a także: 

• zasadami wiedzy technicznej, 

 

2. Wykonawca i podwykonawcy robót budowlanych, przed przystąpieniem do wykonania robót, mają 

obowiązek zapoznać się ze wszystkimi częściami projektu, przedmiarami robót, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi rozporządzeniami i normami. 

 

3. Prace wykonywane będą w czynnych obiektach Szpitala i czynnych urządzeniach. Do Wykonawcy należy 

zachowanie dużej ostrożność w wykonywaniu prac i rygorystycznego przestrzegania przepisów BHP. 

- Wszelkie prace wymagające okresowego wyłączenia urządzeń muszą być wyprzedzająco uzgadniane z 

Zamawiającym (przedstawicielami użytkownika z udziałem Działu Technicznego). 

- Wykonawca uzgodni kolejność prowadzonych robót z Działem Technicznym, aby prace umożliwiały 

normalne funkcjonowanie Szpitala i innych użytkowników budynków. 

-  Z uwagi na realizację zadania na terenie czynnego szpitala, wymagane jest sporządzenie Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniającego zakres i rodzaj robót, niezbędny do zrealizowania 

niniejszego zamówienia. Plan BIOZ, Wykonawca sporządzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126), w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Powyższe plany, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi 

Zamawiającemu do zaakceptowania najpóźniej w dniu podpisania umowy i zapewni jego stosowanie. 

-  Wykonawca zapewni w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i 

placach manewrowych, oraz zabezpieczy dojście do budynków, w którym prowadzone będą prace. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych, w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

- . Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu prowadzonych robót i 

miejscach przyległych, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

-  Materiały pochodzące z rozbiórki winne być usunięte poza teren Budowy przy przestrzegania przepisów 

ustawy o odpadach z 14.12.2012r. (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zmianami). 

-  Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze służbami Zamawiającego. 

-  Wykonawca winien posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

-  Wykonawca w ofercie winien wskazać części zamówień, których wykonanie powierzy podwykonawcom, 

jeżeli są mu znane w dniu składania ofert. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację prac 
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realizowanych przez podwykonawców. 

- Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków umowy. 

- Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów 

wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. 

-  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 

roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

-  Oferta winna uwzględniać wysokiej jakości materiały i urządzenia, użyte do realizacji przedmiotu 

zamówienia i zgodne z projektem. 

-  Każda propozycja zmiany technologii wykonywania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

-  Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład 

Opieki Zdrowotnej) winny też posiadać stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wymaganych 

instytucji. 

-  Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów i urządzeń, 

przed ich wbudowaniem. 

-  W trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania 

norm technicznych. 

-  Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania, próby, rozruch instalacji oraz przekaże wyniki 

Zamawiającemu łącznie z atestami materiałów i gwarancjami producentów. 

-  Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne - min. 4 lata, 

max. 5lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

-  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić kosztorysy ofertowe 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisane przez osoby uprawnione.(gdy nie dołączył do oferty) 

-  Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania Protokołu odbioru końcowego 

robót. 

-  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i 

przedstawieniem go najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym. Harmonogram powinien 

zawierać podział robót czas ich wykonania i wartości (netto i brutto) robót. 

-  Wymaga się, by osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia, Kierownik budowy, Kierownicy 

poszczególnych branż, spełniały wymagania art. 12 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. 

Dz.U. z 2018r. poz.1202 ze zmian.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1725 z późn. zm) byli dostępni na terenie 

budowy co najmniej przez cztery godziny w dniach , w których realizowane są roboty budowlane i 

instalacyjne. 

-  Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy zatrudnienia osób wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. poz.1202 z 2018r., ze zmian), t.j.: Kierownika budowy, Kierowników robót 

poszczególnych branż- wykonywane przez nich czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 

917z późn. zm.).  

-  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO, krajowych przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych , w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie 

ww. aktów prawnych 

 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,w tym w szczególności 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.). 

Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je 
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traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. 

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte 

wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do 

użycia  materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać 

standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej 

i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że 

Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej 

i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie 

pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od 

założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 3-5 Ustawy 

Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

 

5. Wykonanie zamówienia w szczególności: 

• wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania 

placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z 

wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót, 

• organizację ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem, 

• zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów oraz gruzu we własnym zakresie, 

• właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie 

z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 

(Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawa 

z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.), 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego 

z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót, 

• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia 

 

6. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji: 

• Wszelkie materiały użyte do wykonania robót muszą uzyskać akceptację Inwestora, 

• W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie 

okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, 

• Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane 

w dokumentacji. W razie wątpliwości poczytuje się, że podejmie się wszystkich robót 

objętych projektem, 

• Zamawiający będzie organizował i zwoływał rady budowy (forma zgłoszeń: pisemna lub 

telefoniczna lub faks lub elektroniczna), 

• Przedmiary robót powinny być odczytywane łącznie ze wszystkimi innymi częściami dokumentacji 

projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a projektami należy przyjmować, że 

wiążącymi są ilości i warunki wykonania robót wynikające z projektów. Wykonawcy są zobowiązani do 

wykonania pełnego zakresu robót budowlanych określonych w dokumentacji, 

• Tam, gdzie w opisie i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, zostały wskazane: normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający każdorazowo dopuszcza zastosowanie 
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materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w powyżej wymienionych dokumentach, pod 

warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 

• Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia. 

Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu. 

 

7. Informacje dodatkowe: 

1)Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane)  zgodnie z 

częścią VII SWZ 

2)Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1495). 

 

8. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

 

9. Na podstawie art. 95 i 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez  

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących  

roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową,  

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych  itp. 

 

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem  

robót, o których mowa w ust. 3 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.  

poz. 1320 z późn. zm.).  

W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem  

robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

– Kodeks pracy. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,  

należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Oświadczenie 

powinno zawierać: informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, a także datę złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

10.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) 

przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu 

zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej 

ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie 

należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie 

mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 

 

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
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powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane 

Wykonawcy. 

 

 

 

V.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Dopuszcza się złożenie oferty przez Wykonawcę na jedną, kilka lub wszystkie części- pakiety,  

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części na które zamówienie może zostać udzielone temu sa-

memu wykonawcy. 

 
Pakiet nr 1 – przebudowa instalacji gazów medycznych na oddziale Dziecięcym 

 

Pakiet nr 2 – przebudowa instalacji gazów medycznych na oddziale Obserwacyjno- Zakaźnym    

 

Pakiet nr 3 – przyłącze gazowe- tlenu medycznego  
 

Pakiet nr 4–   remont przyłącza centralnej ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz gazów medycznych  

Pakiet nr 5–   awaryjne przyłącza tlenu medycznego  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres robót , technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru 

zawarte są w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania niniejszego zamówienia  wynosi od daty zawarcia umowy: 

Pakiet nr 1 – do 30 września 2021r. 

Pakiet nr 2 – do 29 października 2021r. 

Pakiet nr 3 – do 29 października 2021r. 

Pakiet nr 4 – do 29 października 2021r. 

Pakiet nr 5 – do 29 października 2021r. 

 

 

VII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 

określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące: 

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać. 

 

   -uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej; 
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Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać. 

 

- sytuacji ekonomicznej lub  finansowej; 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej winien wykazać 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 - PLN (słownie: sto 

tysięcy złotych 00/100)  

- zdolności technicznej lub zawodowej; 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 

a) Kierownik budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 

2020 poz. 1133) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2019 r.poz. 831) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, 

a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia, posiadający minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla co najmniej jednej roboty budowlanej obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, 

które uzyskały decyzję o użytkowaniu 

b) Kierownik robót instalacji sanitarnych posiadający kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

 

Zamawiający oceni, czy wykonawcy spełniają warunki określone przez zamawiającego, i nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w 

Rozdziale IX SWZ 

 

Oświadczenie,  o, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi dowód potwierdzający spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. (gdy zamawiający żąda takich 

śr. Dowodowych)      . 

 

 

 

VIII. PODSTAWY  WYKLUCZENIA. 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa  w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj:. 

1) będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestęp-

stwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa   w art. 258 Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestęp-

stwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza   w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek   na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wy-

konawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału   w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub za-

warł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  że Wykonawca zawarł 

z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-

kurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali  te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło  do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wyko-

nawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-

rencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy     z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie-

nia. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Prawo 

zamówień publicznych tj: 

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 

lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 
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on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury; 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 

ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Oświadczenia,  o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, . -załącznik nr 3a do SWZ stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.. 

 

Zamawiający oceni, czy wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych w 

SWZ przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów. 

 

 

IX WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEN (PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE), SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz 

załączyć do oferty aktualne nadzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1. Kosztorys ofertowy - jako dokument pomocniczy do rozliczenia dofinansowania może stanowić 

załącznik do oferty ( wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości netto 

danej pozycji kosztorysu jako iloczyn ilości(liczby) ustalonych przez wykonawcę jednostek przedmiaro-

wych  i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu w zakresie  zamówienia na którą Wykonawca 

składa ofertę) 

1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku  nr 3a 

do SWZ. 

1.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór zawarty jest w załączniku  nr 

3b do SWZ.  

1.4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wska-

zujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana. 
 

1.5. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru,  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania  

1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   pełnomocnictwo 

osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się od-

nosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających 

pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 1.2  składa każdy z wykonawców, potwierdzając brak podstaw wykluczenia oraz oświadczenie, o 
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którym mowa w pkt 1.3 spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wyko-

nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów, a także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego pod-

miotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby 

 

2. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE,  

Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę przedmiotowych środków 

dowodowych. 

 

Gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi 

w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 

odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający  nie wezwie Wykonawcy do 

ich złożenia lub uzupełnienia.   

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków 

dowodowych 

3. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (składane na wezwanie Zamawiającego) 

 

A) NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w zamawiający żąda następujących    dokumentów: 

-Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 

ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ 

 

B) NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTY-

CZĄCE 

 

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w zamawiający żąda następujących dokumentów: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę podmiotowych 

środków dowodowych. 

 

1.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów:  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w zamawiający żąda następujących dokumentów: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę podmiotowych 

środków dowodowych. 
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1.3.Zdolność techniczna lub zawodowa:  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 

1.4.Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia.  

 

4.Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go  z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wy-

konają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobo-

wiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostęp-

niającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału  w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji za-

wodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  
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5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 

4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewi-

dziane względem Wykonawcy. 

 

X.     INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMACJA O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Informacje ogólne: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym   a Wykonawcami od-

bywa się w sposób następujący: 

- przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal -    doty-

czy złożenia oferty wraz   z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową, 

- natomiast przy użyciu  poczty elektronicznej : email: zam.pub@zozsanok.pl dopuszczalna jest komuni-

kacja również w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wy-

jaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.) 

  Uwaga: plik zawierający w/w dokumenty powinien mieć nazwę (firmy) wykonawcy. 

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności 

nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert o ile jej treść jest udokumento-

wana. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, winien 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,  elektronicz-

nych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 

Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elek-

tronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 

na ePUAP lub datę otrzymania   na skrzynkę e-mail. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne 

są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, stanowiąc załącznik do niniejszej SWZ 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

9. Wykonawca składa ofertę,  za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

Formularz do zaszyfrowania ofert przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
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skrzynki ePUAP, i adres email na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

10. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie za-

mówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumen-

tów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz.2415) tj: 

a) oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostęp-

niającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu 

udostępniającego zasoby”, przedmiotowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-

tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 

1517 i 2320),z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie  elektronicznej ( opatrzonej kwalifiko-

wanym podpisem elektronicznym). lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulami-

nie korzystania   z miniPortalu.   

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEN 

(PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE), SKŁADANE PRZEZ WYKO-

NAWCĘ, które należy złożyć w formie  elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. a), przekazywane w postępowaniu, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-

cych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy uży-

ciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w SWZ 

c) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,  

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonaw-

ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego za-

soby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostęp-

niającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”,  

- zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubie-

gający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. 

- zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 

w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzo-

rowania z dokumentem w postaci papierowej. 



  SWZ nr SPZOZ/TP/13/2021                              strona 15 z 55 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

dokonuje w przypadku: 

 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do repre-

zentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubie-

gający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

d) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o któ-

rych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo: 

-  przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 

w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym pod-

pisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

- zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prze-

kazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowa-

nym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgod-

ność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w 

przypadku:  

-  podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmio-

towych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

-  przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświad-

czenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

-  pełnomocnictwa – mocodawca 

e) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadcze-

nia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

f) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. c) i d), może dokonać również notariusz 

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednic-

twem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostęp-

nionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkow-

nika dostępnej na miniPortalu. 

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać 

złożonej oferty. 

13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
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1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębior-

stwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym oznaczeniem „Załącznik stano-

wiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elek-

tronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W 

PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART.65 UST.1, ART. 66 I 

ART. 69. 

 
Zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej,  

 

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

W sprawach formalnych/ proceduralnych/: 

Krystian Skoczyński 

Dział Zamówień Publicznych SPZOZ w Sanoku   

tel 013 4656290 w godz. 8 -15 email: zam.pub@zozsanok.pl 
 

 

W sprawach merytorycznych: 

Dział Techniczny SPZOZ w Sanoku   

tel 013 4656185 w godz. 8 -15  

 

 

1. Zamawiający nie udziela wiążących ustnych – telefonicznych informacji, wyjaśnień  czy odpowiedzi na 

kierowanie do Zamawiającego zapytania. 

2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski należy 

składać w sposób wskazany w części SWZ - INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJA O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

3.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na odpowiednio 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4.Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt.3, przedłuża termin składania 

ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

6.Wprzypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt.3, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

7.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania 

mailto:zam.pub@zozsanok.pl
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XIII.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   
 

Wadium nie jest wymagane. 

 

XIV.    TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ . 

 

1. Wykonawca związany jest  ofertą do dnia: 08.09.2021r. 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym za-

znaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  Wykonawca zobowiązany 

jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający 

jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, bę-

dzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 

podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  z 

postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formu-

larzy udostępnionych przez Zamawiającego w tym formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta    z przygotowanego przez Zamawiającego 

wzoru, dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warun-

kiem, że będą one zgodne co do treści (należy zamieścić wszystkie informacje wymagane) z formula-

rzami opracowanymi przez Zamawiającego 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. 

5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwier-

dzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania 
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XVI.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę, przez ePUAP za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl 

Formularze do komunikacji- Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps,.odt. lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Wszelkie pisma w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert 

zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, tłumaczenie musi być poświadczone 

przez wykonawcę. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini-

Portalu.   

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsię-

biorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośred-

nictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udo-

stępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  ani wycofać 

złożonej oferty. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

9. Termin składania ofert do: 10.08.2021r. godz.10:00. 

 

XVII.     TERMIN OTWARCIA OFERT. 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021r. o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego po-

stępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć   na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego po-

stępowania informacje o: 

a.  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b.  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego po-

stępowania. 
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XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 

1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość 

wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy 

(przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 

od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

4.Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena uwzględnia całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy, podwykonawców, wszelkie koszty, opłaty, daniny publiczne oraz zmiany 

czynników cenotwórczych ją kształtujących w szczególności obowiązujący w polskim obrocie handlowym 

podatek VAT oraz inne koszty wynikające z umowy. W tym zawiera również wszelkie koszty robót 

przygotowawczych, porządkowych, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, związane z wywozem i 

składowaniem materiałów, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją 

oraz koszty związane z obsługą geodezyjną zadania w tym dokumentacji powykonawczej, koszty poboru 

energii elektrycznej i wody zużytej w trakcie realizacji zadania oraz koszty ubezpieczenia budowy i robót z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku za zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz 

następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą 

powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych 

oraz innych zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca przedstawi cenę w formularzu ofertowym. 

Wykonawca nie musi przedstawiać kosztorysu ofertowego. 

5. UWAGA!!!: Wynagrodzenie ryczałtowe (cena ryczałtowa) – to wynagrodzenie, które określa się 

z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytworzenia dzieła. Istotą ceny ryczałtowej jest 

jej stałość. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy, 

gdzie nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Ryzyko zaniżenia w ofercie ceny ryczałtowej, 

poprzez nie uwzględnienie podczas jej ustalania kosztów nieprzewidzianych, spoczywa wyłącznie na 

Wykonawcy. 

6. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający. Wykonawca 

powinien uwzględnić konieczność organizacji placu budowy, wykonywania wszelkich prac pomocniczych na 

placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót 

lub dokumentacji technicznej, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa. W wycenie robót rozbiórkowych i 

demontażowych należy również uwzględnić sposób postępowania z materiałami z demontażu, określony 

szczegółowo we wzorze umowy. 

7.Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia ma być zweryfikowana przez Wykonawcę 

dokumentacja przetargowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla wykonawcy, nawet, jeżeli 

w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane 

według dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 

niezbędne do wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

8. Załączone do SWZ przedmiary robót służą określeniu rodzaju i zakresu planowanych do wykonania 

prac, jednakże Wykonawca kalkulując cenę ponosi ryzyko związane z ewentualna koniecznością realizacji 

prac w nich nie ujętych a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

9.Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca 

po przecinku). Kwotę brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie 
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Cena musi być podana w formularzu – „Oferta Wykonawcy” – zał. nr 1 do SWZ – w złotych polskich (PLN) 

cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), netto i brutto z  podaniem obowią-

zującej stawki podatku VAT. 

 

XIX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 

cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowią-

zani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wy-

konawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8.  W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu,   a Zamawiający zwraca sią 

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

9. Kryteria (w %) i ich opis: 

Pakiet 1-5 
LP.                                                   KRYTERIUM                WAGA KRYTERIUM 

1. Oferowana cena                                60 % 

2. Okres gwarancji                  40 % 

                      R a z e m:             

                           100 % 

 
Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów : 

a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty 

związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od 

Zamawiającego. 

Oferta proponująca cenę najniższą  otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe 

otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 
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Cena będzie podliczana według następującego wzoru: 

P=   Cena najniższa x kryterium
 

       Cena badana 
 

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów 

 

b)Gwarancja – 40 % 

Przy ocenie gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres 

gwarancji, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 

40,00 pkt, oferty będą przeliczane wg wzoru: 

Okres gwarancji badanej oferty 

 

P=  x waga 40% = liczba punktów 
Po – okres gwarancji  oferty ocenianej 

Pn – najdłuższy – okres gwarancji  oferty nieodrzuconej 
 

Przy czym: 

a) Zamawiający akceptuje okres gwarancji obejmujący – minimalny od 48 miesięcy i maksymalny do 60 

miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie okresu gwarancji pomiędzy 48 a 60 miesięcy 

włącznie. Należy podać ilość miesięcy, np. 48 (liczba całkowita). 

b) W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy 

do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 

c) W przypadku nie podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji Zamawiający uzna ,iż 

Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji wynosi 48 miesiące. 

d) W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy, 

oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP 
 

XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o któ-

rym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

3.  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie  poinformowany przez Za-

mawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warun-

kach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. 

Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

tych Wykonawców. 

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spo-

śród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 



  SWZ nr SPZOZ/TP/13/2021                              strona 22 z 55 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony 

przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 

XXII.   PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4  do SWZ. 

 

XXIII. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANĘ ZAWARTEJ  UMOWY W NASTEPUJĄCYCH 

OKOLICZNOŚCIACH 

 

1. Zmiana umowy może nastąpić:  

1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, nie dłuższy niż 30 dni, w następujących sytuacjach: 

a) z powodu siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, 

wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez 

organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 

wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia to nie można było im zapobiec, 

b) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następ-

stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji 

projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzy-

manie terminu zakończenia robót, 

c) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (pod-

czas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w 

tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego pod-

miotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii 

elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), wystą-

pienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności 

d) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wyda-

nia których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekro-

czy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

f) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn nie-

zależnych od Wykonawcy; 

g) zawarcia przez Strony niniejszej umowy po dniu 1 września 2021 r. - w związku z warunkami 

umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.  

2) w zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami określonymi w art. 36a 

ustawy Prawo budowlane. 

2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również  w następujących sytuacjach: 

1) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności z powodu 

możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do 
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realizacji tego zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 

odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. 

Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma 

prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego 

rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe 

na podstawie wytycznych o których mowa wyżej; 

2) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego 

(zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

3) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia 

(zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez 

Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

4) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie 

(zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

5) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby którego wykonawca 

powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

6) koniecznoścć zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3. Żadnej ze stron umowy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy - obie Strony muszą wyrazić zgodę 

na zawarcie aneksu.  

4. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających 

realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, 

Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie 

umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, 

określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

2) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

3) danych teleadresowych,  

4) danych rejestrowych, 

  - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy 

 

Dopuszczalne są również zmiany postanowień niniejszej umowy, które zostały przewidziane w ustawie – Prawo 

zamówień publicznych, a szczególnie w art. 455 tej ustawy, jak również zmiany, o których mowa w § 7 

niniejszej umowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w 

przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. 

 

XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest 

zobowiązany do: 
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a) określenia w złożonej ofercie informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana 

przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 

b) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych 

podwykonawców do realizacji zamówienia. 

 Zamawiający nie zastrzega, osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań  

 

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się 

następujące zasady. 
1. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. 

2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać co najmniej: 

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót ob-

jętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wy-

nikająca z oferty Wykonawcy. Rodzaj wynagrodzenia musi być taki sam jak Wykonawcy, czyli wyna-

grodzenie ryczałtowe; 

3) termin wykonania robót objętych umową; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie może być dłuż-

szy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, potwierdzonej protokołem odbioru prac objętych umową. 

Przy czym termin zapłaty podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcze-

śniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5) zapis umożliwiający Zamawiającemu udział w odbiorach częściowych jak i końcowym; 

6) postanowienie, według którego podwykonawca zobowiązuje się: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w ra-

zie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową o podwykonawstwo) w okresie gwa-

rancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku 

niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa). 

Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zwalnia z tego obowiązku Wykonawcę (także w przypadku kary umownej za przekroczenie terminu 

usunięcia wad lub usterek). 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowią-

zany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także pro-

jektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 

projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zama-

wiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.  

7. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwyko-

nawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 

dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:  

1) niespełnienia wymagań określonych w niniejszej umowie,   

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 3 pkt 4, 
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3) zawierająca zapisy uzależniające zapłatę wynagrodzenia lub zwrot zabezpieczenia należytego wyko-

nania umowy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, 

4) dopuszczenia zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-

nia umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania 

kwot z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

10. Przepisy niniejsze stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.    

11. Zatrudnienie jakiegokolwiek podwykonawcy bez zgody Zamawiającego uprawnia go do naliczenia kary 

umownej Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w umowie.  

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest odpo-

wiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podwykonawców na terenie budowy. 

13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca 

w protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez podwykonawców. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie 

wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, pod-

wykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. poprzednim, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaak-

ceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu   podwykonawcy, je-

żeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części 

przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  

22. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

23. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonaw-

cami zobowiązani są zastrzec, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonaw-

ców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów 

zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.   

24. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty podwykonawcom, z którymi zawarł 

umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym pod-

wykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. 

25. Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy Wykonawca powinien zgłosić w formie pisemnej, 

z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

podwykonawcy wejścia na teren budowy. 

26. W sytuacji, gdy Zamawiający jako dłużnik solidarny dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-

nawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, uprawniony będzie do żądania 

zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników. 

27. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do regulowania należności podwykonawców w spo-

sób wyżej opisany.  

28. Wykonawca zobowiązuje się  do niepotrącania z wierzytelności podwykonawców swoich wierzytelności  

z innych stosunków prawnych niż  umowa niniejsza oraz umowa pomiędzy Wykonawcą  a podwyko-

nawcą.  

29. Wykonawca zobowiązuje się, że powyższe zasady zostaną  odpowiednio wprowadzone do jego umów z 

podwykonawcami  i umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.  

30. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodat-

kowej opłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej 

umowy. 

31. W przypadku sporu Wykonawcy z podwykonawcami co do zgodności z umową  wystawionych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur, Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwyko-

nawcy poddają się rozstrzygnięciom(ciu) sporu przez Zamawiającego. Rozstrzygnięcia te są wiążące dla 

Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

 

XXV. KONSORCJUM 

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 

cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 

2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika   do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia  lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 

pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego  do występowania w imieniu Wykonawców 

w sposób umożliwiający   ich identyfikację.  

2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  wymagane 

jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia   na wezwanie dokumentów dla każdego 

konsorcjanta oddzielnie. 
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XXVI.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie przewiduje  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXVII. ZALICZKI  NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Zamawiający nie przewiduje  udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XXVIII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYM 

WYKONAWCY 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi   jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zama-

wiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 

pkt15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowią-

zany na podstawie ustawy. 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany 

4. Termin wnoszenia odwołania: 

• Odwołanie wnosi się w terminie 5dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej lub 10dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w  inny  sposób 

•  Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie lub wobec treści 

dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 

• Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o oko-

licznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,  

• Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie- 15dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamó-

wień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,  miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli 

zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
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6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektro-

nicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego ter-

minu 

7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 

postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w 

postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektro-

nicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przy-

sługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się   do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby   Odwoławczej. 

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIX.  ZAPISY KOŃCOWE. 

 

1. Treść niniejszej specyfikacji została sporządzona na  podstawie zapisów ustawy Prawa zamówień publicz-

nych które winny przynieść wykonawcy niezbędna wiedzę w celu sporządzenia właściwej, nie podlegającej 

odrzuceniu oferty. 

Wykonawca składa wraz z ofertą  oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w SWZ, oraz że nie wnosi 

uwag co do  treści SWZ.  

Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia 

oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SWZ.   

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwość i nie jest konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamó-

wienia, odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej. 

 

XXX. RODO   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w spra-

wach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsa-

nok.pl; 
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
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4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, 

a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz admini-

stratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami da-

nych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

74 Pzp; 
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamó-

wień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez 

okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwa-

rzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje 

niepodania danych określa ustawa Pzp; 
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ  

Wykonawca: 

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres ) 
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      OFERTA (wzór) 
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym na roboty budowlane Modernizacja 

instalacji tlenowej w  SPZOZ w Sanoku w związku z COVID 19 nr postępowania SPZOZ/TP/13/2021 
 

1.Oferujemy wykonanie robót budowalnych objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

Pakiet  nr ....* 

NETTO - .............................. PLN , BRUTTO - ............................. PLN, 

Słownie - wartość netto .................................................................................................................. 

Słownie - wartość brutto................................................................................................................. 
 

Ceny podane w pkt. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

UWAGA 
*      należy wpisać nr części - pakietu na który wykonawca składa ofertę, 

a w razie potrzeby, rozszerzyć punkt 1 niniejszego formularza w zakresie druku dla poszczególnych część-pakietów ,                                        
 

2.1 Termin płatności wynosi 30 dni od daty wpływu do zamawiającego prawidłowej faktury VAT 

Oferujemy okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy. 

Oświadczamy, że roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy w okresie 

zgodnie ze SWZ,  
Termin wykonania-   licząc od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). 
 

Pakiet nr 1 – do 30 września 2021r. 

Pakiet nr 2 – do 29 października 2021r. 

Pakiet nr 3 – do 29 października 2021r. 

Pakiet nr 4 – do 29 października 2021r. 

Pakiet nr 5 – do 29 października 2021r. 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert:-  

udzielamy gwarancji …... miesięcy (wpisać ilość miesięcy gwarancji min. 48 max 60) na wykonane roboty 

budowlane i instalacyjne 
    

3. Oświadczamy, że dostawę/ usługę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem 

podwykonawców*( jeżeli z udziałem podwykonawców- należy wykazać poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego 

oświadczenia wykazującego części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom) 
 

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszej Specyfikacji i  uzyskaliśmy  wszystkie informacje 

niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty  i właściwego wykonania zamówienia, oraz z wzorem 

umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki 

zamawiającego oraz warunki przedstawione w ofercie. 

 

5.Oświadczamy że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. /jeżeli 

prowadzi należy przekreślić i złożyć odp. informację/ 
 
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera/ nie zawiera * informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

7.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia określonego w części XIV. SWZ  -  TERMIN 

ZWIĄZANIA Z OFERTĄ .(tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w spra-

wach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsa-

nok.pl; 
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, 

a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz admini-

stratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami da-

nych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

74 Pzp; 
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamó-

wień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez 

okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwa-

rzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje 

niepodania danych określa ustawa Pzp; 
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
......................., dn. ............................... 

 (podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli                         

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:...................................................................................................................................... 

Adres: ....................................................................................................................................... 
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Województwo ...................................................................powiat.................................................. 

Kod:......................................Tel./fax: ..................................................................... 

REGON: .........................................................NIP……………………………….. 

NR KRS/ EDG......................................................prowadzony przez……………………………. 

Adres email do kontaktów      :…………………………………………..………………………………….. 

Adres e-PUAP do kontaktów :……………………………….……………………………………………… 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ..............................tel................................................... 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do  podpisania  umowy ................................................ 

Numer rachunku bankowego do umowy : 

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

Rodzaj Wykonawcy składającego ofertę1: 

 mikroprzedsiębiorstwo* 

  

 małe przedsiębiorstwo* 

  

 średnie przedsiębiorstwo*2 

  

 jednoosobowa działalność gospodarcza 

  

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

  

 inny rodzaj. 

 

......................., dn. ............................... 

    (podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli                         
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3a do SWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

 
1 Właściwe zakreślić np. poprzez „wstawienie” we właściwe pole „symbolu”  lub litery x. 
2* W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  ( (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.) 
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(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

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

 

OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 125 ust. 1 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA : 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na roboty budowlane 

Modernizacja instalacji tlenowej w  SPZOZ w Sanoku w związku z COVID 19  nr postępowania 

SPZOZ/TP/13/2021, oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w 

zakresie jaki Zamawiający wymagał . 

 

 

Oświadczam, że zachodzą/ nie zachodzą* (nie potrzebne skreślić) w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 

wymienione poniżej z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze i tym samym spełniłem łącznie przesłanki w nim określone: 

……………………………………………………………………………………..……………                                                                                                                

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

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

 

                           ……………………………………………………………. 

                              (podpis) 

 

 

 

Załącznik nr 3b do SWZ 

Wykonawca: 
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…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

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

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 125 ust. 1 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Modernizacja 

instalacji tlenowej w  SPZOZ w Sanoku w związku z COVID 19, ul. 800-lecia 26, nr postępowania 

SPZOZ/TP/13/2021 oświadczam, co następuje: 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………… 

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

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

                                      (podpis) 

 

 
  

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ nr SPZOZ/TP/13/2021 

Wzór umowy: SPZOZ/SAN/ZP/.../.......  -  

 

zawarta w dniu .........................  r. w Sanoku pomiędzy: 
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Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok, 

wpisanym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000059726, NIP: 687-16-40-438, REGON: 

370444345, BDO: 000021783, reprezentowanym przez: 

 

reprezentowanym przez: Dyrektora  – Grzegorza Panek 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

REGON: .............., NIP: ....................., 

 

reprezentowanym przez: …………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

zwanych dalej łącznie Stronami, a z osobna – Stroną.  

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia 

publicznego udzielonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Nr SPZOZ/TP/13/2021, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm.) – dalej Pzp, zostaje zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane - 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(pakiet nr  …). 

2. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) Projekt budowlany; 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

3) Specyfikacja warunków zamówienia; 

4) Oferta Wykonawcy. 

3. Realizacja niniejszego zamówienia następuje ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgod-

nie z umową nr DOI/ZOZ/COVID-19/388/2021/333 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moderni-

zacja Instalacji Tlenowych SPZOZ w Sanoku w związku z COVID-19”. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych niniejszą umową zgodnie z jej postanowieniami 

i dokumentacją, ofertą, wymaganiami wskazanymi w SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi przepisami oraz normami, co także oznacza, że jeśli w zakresie prac brak jest dokład-

nych opisów technologii ich wykonania lub nie wskazano innych czynności niezbędnych do prawidłowego 

wykonania prac, a dana technologia lub sztuka budowlana sugeruje ich wykonanie, Wykonawca winien 

takie prace wykonać.  
 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiedni personel oraz potencjał 

techniczny, ekonomiczny i finansowy do wykonania zamówienia.  
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2. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego oraz uzyskał we własnym zakresie wszelkie do-

kumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza 

także, że zapoznał się z warunkami lokalowymi, w jakich będą realizowane roboty budowlane, w szcze-

gólności zapoznał się z miejscem prowadzonych prac, warunkami technicznymi, umiejscowieniem insta-

lacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilenia w media i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

uwag i zastrzeżeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował udostępnioną mu dokumen-

tację oraz stwierdza, że dokumenty są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania przedmiotu 

umowy oraz nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w kalkulacji wynagrodzenia wszystkie wyżej wymienione okolicz-

ności, w związku z czym jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez niego po terminie zawarcia umowy 

w powyższym zakresie nie będą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń o dodatkową zapłatę lub 

zmianę terminów umownych zakończenia prac. 

5. Podczas realizacji robót objętych niniejszą umową prowadzony będzie wewnętrzny dziennik budowy. 

 

§ 2a 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że oferta Wykonawcy oraz jego zobowiązanie wobec Zamawiającego 

obejmują pełny zakres robót budowlanych określonych dla pakietu nr …….. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż oferta Wykonawcy oraz jego zobowiązanie wobec Zamawiającego obej-

mują dodatkowo zakres prac, który nie został wprost przewidziany w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 

2 – w części odnoszącej się do pakietu nr …….., ale z niej bezpośrednio lub pośrednio wynikają. Dla 

potrzeb niniejszej umowy strony postanawiają, iż pracami takimi są prace pozostające w funkcjonalnym i 

rzeczowym związku z zakresem prac objętych niniejszą umową, w szczególności takie, których wykona-

nie jest niezbędne do celu, jakiemu ma służyć przedmiot umowy. 

3. Suma wszystkich drobnych robót do 2% wartości netto umowy, które w trakcie realizacji /we wszystkich 

jego fazach/ zaistnieją jako niezbędne do wykonania a nie były przewidziane opisem przedmiotu zamó-

wienia muszą być realizowane przez Wykonawcę w ramach wartości umowy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy w terminie do dnia 

………………..2021 r. 

2. Terminem rozpoczęcia robót budowlanych jest dzień protokolarnego przekazania placu budowy Wyko-

nawcy. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie ……………….. dni od dnia podpisania 

umowy. 

3. Terminem zakończenia realizacji robót budowlanych jest dzień końcowego odbioru robót potwierdzonego 

protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron, zawierającym stwierdzenie, iż roboty zostały 

wykonane w całości bez wad i usterek.  

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

upoważniony jest do jednostronnego podpisania protokołu przekazania placu budowy,  co przyjmuje się 

jako datę rozpoczęcia robót budowlanych. 

5. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany przez Zamawiającego, iż roboty budowlane będą wyko-

nywane w funkcjonującym szpitalu oraz, że Zamawiający jest zobowiązany do zachowania ciągłości 

udzielania świadczeń. Wykonawca oświadcza nadto, iż nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń, 

w tym roszczeń o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji ograniczenia 

możliwości udostępnienia określonych miejsc, w których będą wykonywane roboty, lub miejsc, które będą 

konieczne do wykonywania robót. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość czę-

ściowego/etapowego przekazywania frontu robót. 
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6. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wyko-

nawcę w związku z wykonywaniem umowy, jak również za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oso-

bom trzecim. 

 

§ 4 

1. Zamawiający ustanawia osobę nadzorująca wykonanie Umowy – Piotr Galik, tel. ......................, email  

pgalik@zozsanok.pl, oraz Stanisław Kurcoń wskazany jako inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego 

dalej Inspektorem Nadzoru. 

2. Osoby nadzorujące umowę działają w granicach umocowania nadanego mu niniejszą Umową i przepisami 

prawa. 

3. Wykonawca ustanawia osobę nadzorującą Umowę ze strony Wykonawcy: 

a) .................................... tel. .................................... email ....................................,  oraz  

b) kierownika budowy –  ...................................., posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 powyżej 

za uprzednią pisemną zgodą. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osoby, o której mowa 

w ust. 1. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie wymagają zawierania aneksu do umowy. 

5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane 

do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji dla danej funkcji i 

wymagań określonych w SWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy na terenie budowy co najmniej  2  

razy  w  tygodniu,  co  powinno  być  potwierdzane  każdorazowo  wpisem  do wewnętrznego dziennika 

budowy. 
 

§ 6 

1. Wykonawca dostosuje organizację pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy wzajemnym posza-

nowaniu interesów Wykonawcy i Zamawiającego, tj. Wykonawca wykona następujące prace: 

1) zabezpieczy na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurze-

niem, zalaniem, mienie znajdujące się w miejscach wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu 

tych miejsc, 

2) posprząta pomieszczenia, klatki schodowe, zabrudzone przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót 

budowlanych, strzec mienia znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapew-

nić w tych miejscach warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciw pożarowego 

(ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, na którym będą wykonywane roboty 

budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i po-

rządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój 

koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie obiektu Zamawiającego, w szczególności w po-

mieszczeniach w których prowadzone są prace. 

4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera na odpady 

budowlane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera, jak również koszty opróżniania kontenera obciążają 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pra-

cownikom organów państwowych, w tym państwowego nadzoru budowlanego, oraz służbom Zamawia-

jącego, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadań określonych w obowiązujących 

przepisach oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem. 

mailto:pgalik@zozsanok.pl
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7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przekazać miejsce wy-

konywania robót budowlanych Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót budowlanych. 

8. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności urządzenia, ma-

szyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót budowlanych. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami za postępowa-

nie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy. 

10. Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników jak 

również magazyny materiałów. Zamawiający nie przewiduje udostępniania własnych pomieszczeń Wy-

konawcy na ten cel. Składowanie materiałów bezpośrednio w miejscu wykonywania robót budowlanych 

jest niedopuszczalne.  

11. Wykonawca jest zobowiązany nadto, do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 

odbioru przedmiotu niniejszej umowy, wszelkich atestów, deklaracji zgodności, zaświadczeń jakości i in-

nych dokumentów potwierdzających wykonanie prac z materiałów zgodnych z wymaganiami SWZ i prze-

pisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym niezbędnych w szczególności do dokonania odbioru 

danego rodzaju prac przez właściwe służby, organy, instytucje i podmioty.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca – najpóźniej w 

dniu podpisania umowy – przedłoży polisę ubezpieczenia na pełny czas realizowanej inwestycji wraz z 

potwierdzeniem opłacenia składki. Kopia opłaconej polisy stanowi załącznik do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, a także 

wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji za-

istniałej szkody. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-3 Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo odstąpienia od umowy, z jednoczesnym naliczeniem kary umownej. 

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jeśli nie jest to możliwe – do 

wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji 

umowy. W przypadku nie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę zastosowanie znajduje ust. 4 po-

wyżej. 

 

§ 8 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale podwykonawców. 

2. W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót podwykonawcom, 

zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.  

4. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać co najmniej: 

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót ob-

jętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wy-

nikająca z oferty Wykonawcy. Rodzaj wynagrodzenia musi być taki sam jak Wykonawcy, czyli wyna-

grodzenie ryczałtowe; 

3) termin wykonania robót objętych umową; 
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4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie może być dłuż-

szy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, potwierdzonej protokołem odbioru prac objętych umową. 

Przy czym termin zapłaty podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcze-

śniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5) zapis umożliwiający Zamawiającemu udział w odbiorach częściowych jak i końcowym; 

6) postanowienie, według którego podwykonawca zobowiązuje się: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w ra-

zie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową o podwykonawstwo) w okresie gwa-

rancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku 

niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa). 

Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zwalnia z tego obowiązku Wykonawcę (także w przypadku kary umownej za przekroczenie terminu 

usunięcia wad lub usterek). 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowią-

zany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także pro-

jektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 

projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

8. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zama-

wiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7.  

9. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwyko-

nawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 

dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:  

1) niespełnienia wymagań określonych w niniejszej umowie,   

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 5 pkt 4, 

3) zawierająca zapisy uzależniające zapłatę wynagrodzenia lub zwrot zabezpieczenia należytego wyko-

nania umowy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, 

4) dopuszczenia zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-

nia umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania 

kwot z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.    

13. Zatrudnienie jakiegokolwiek podwykonawcy bez zgody Zamawiającego uprawnia go do naliczenia kary 

umownej Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1.  

14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest odpo-

wiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podwykonawców na terenie budowy. 
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15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca 

w protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez podwykonawców. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostaw 

17. y lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamó-

wienia.  

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu   podwykonawcy, je-

żeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części 

przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  

22. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

23. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonaw-

cami zobowiązani są zastrzec, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonaw-

ców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów 

zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.   

24. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty podwykonawcom, z którymi zawarł 

umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym pod-

wykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. 

25. Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy Wykonawca powinien zgłosić w formie pisemnej, 

z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

podwykonawcy wejścia na teren budowy. 
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26. W sytuacji, gdy Zamawiający jako dłużnik solidarny dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-

nawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, uprawniony będzie do żądania 

zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników. 

27. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do regulowania należności podwykonawców w spo-

sób wyżej opisany.  

28. Wykonawca zobowiązuje się  do niepotrącania z wierzytelności podwykonawców swoich wierzytelności  

z innych stosunków prawnych niż  umowa niniejsza oraz umowa pomiędzy Wykonawcą  a podwyko-

nawcą.  

29. Wykonawca zobowiązuje się, że powyższe zasady zostaną  odpowiednio wprowadzone do jego umów z 

podwykonawcami  i umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.  

30. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodat-

kowej opłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej 

umowy. 

31. W przypadku sporu Wykonawcy z podwykonawcami co do zgodności z umową  wystawionych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur, Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwyko-

nawcy poddają się rozstrzygnięciom(ciu) sporu przez Zamawiającego. Rozstrzygnięcia te są wiążące dla 

Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

 

§ 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone według oferty  

Wykonawcy w kwocie ..................................... zł netto (słownie: 

.............................................................................) plus należny podatek VAT - (.... %), tj. 

..................................... zł brutto, (słownie: .............................................................................).  

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy określonego 

w § 1 umowy. 

3. Uzgodnione wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wskazaną w § 1. Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu 

umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z frontem robót w naturze, poprzez 

oględziny miejsca robót oraz że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu jego prac, 

oświadcza, że powyższe dokumenty nie zawierają niejasności ani błędów a miejsce robót umożliwia pra-

widłowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie ja-

kiejkolwiek części przedmiotu Umowy określonej w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wyna-

grodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z po-

wyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

4. W wypadku gdyby faktycznemu wykonaniu ulegała mniejsza ilość prac od pierwotnie przewidzianych lub 

w mniejszym zakresie od pierwotnie przewidzianego wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie odpo-

wiedniemu zmniejszeniu. 

5. Wykonawca wystawi fakturę końcową z datą nie późniejszą niż  7 dni licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru robót.  

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

7. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do 

naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty (dniem zapłaty jest dzień, w którym 

Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy). W przypadku 

przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu 

płatności i wysokości naliczonych odsetek. 
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8. Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w 

wyniku, których doszłoby do zmiany strony umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę 

wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy 

o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.). Czynność 

prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzedzającym 

jest nieważna. 

 

§ 10 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całego zadania w wysokości określonej w § 9 ust. 1 umowy 

pod warunkiem wykonania i odbioru całości robót i otrzymania od Wykonawcy wszystkich dokumentów 

odbiorowych - dokumenty potwierdzające wspólny odbiór przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz pod-

wykonawców w częściach robót powierzonych podwykonawcom wykonanych robót oraz wystawioną 

przez siebie fakturę dla Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatnej przelewem na ra-

chunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w wystawionej fakturze VAT, po pisemnym potwierdzeniu 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru należytego wykonania robót budowlanych, na podstawie pro-

tokołu odbioru końcowego zadania. 

2. W przypadku zatrudnienia podwykonawców dodatkowo do faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez pod-

wykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na 

rzecz podwykonawców lub 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wy-

nikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową za przedmiot odbioru w terminie nie wcześniejszej niż po pro-

tokolarnym odbiorze końcowym zadania. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty 

jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fak-

turze. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawia-

jącego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie potrącanie z wynagrodzenia Wykonawcy swoich wierzytelności, w tym w 

szczególności: 

1) kwoty kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 2 umowy, 

2) kwoty stanowiące wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek naruszenia przez 

Wykonawcę obowiązujących przepisów, lub gdy Wykonawca zezwolił lub dopuścił do naruszenia 

przepisów, 

3) kwoty kar prawnych na skutek naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy o odpadach i/lub 

ustawy Prawo ochrony środowiska. 

7. Podłączenie mediów energetycznych i odprowadzenie ścieków sanitarnych Wykonawca przeprowadzi we 

własnym zakresie i na własny koszt.  

 

§ 11 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w SWZ, Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki: 

1) dostarczenia Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego po-

twierdzających wpis na listę członków tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych dla 

kierownika budowy, 
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2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy i rozpoczęcie robót w dniu protokolarnego 

przejęcia terenu budowy, 

3) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie do dnia podpisania umowy,  harmonogramu  rzeczowo-fi-

nansowego  i  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego najpóźniej  do  7  dni  od  momentu  podpisania  

umowy. Harmonogram  rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót, terminy  ich  wyko-

nania i  wartości  - opisane i wyliczone w kosztorysie oraz ukazywać realizację wszystkich zadań łącz-

nie. 

4) wykonanie robót  przygotowawczych  na  terenach  objętych  przedmiotem  zamówienia,  roboty po-

rządkowe,  

5) wykonanie robót  związanych  z  zagospodarowaniem  placu  budowy,  utrzymaniem  zaplecza  budowy, 

(doprowadzenie  wody,  energii  elektrycznej,  odprowadzenie  nieczystości,  telefon, dozorowanie  

terenu  budowy,  mycie,  sprzątanie,  naprawy),  utrzymaniem  porządku  i czystości  na  terenie  budowy  

w  trakcie  prowadzenia  robót,  posprzątaniem  i uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów  przy-

ległych  po  zakończeniu  robót,  w standardzie umożliwiającym przekazanie obiektu Zamawiającemu 

bezpośrednio do  użytkowania.  

6) oznakowanie  i  zabezpieczenie  BHP  i  ppoż.  terenu  budowy  i  terenów  przyległych, 

7) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbęd-

nych dla ich funkcjonowania,  

8) prowadzić na bieżąco dziennik budowy dokonując odpowiednich wpisów dotyczących realizacji robót 

budowlanych, przy czym częstotliwość wpisów winna następować minimum raz na tydzień i każdora-

zowo podczas wizyt Inspektora Nadzoru,  

9) w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robót budowlanych – 

naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie 

osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naru-

szenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (za-

bezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej), 

11) odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia, następ-

nie przywrócenie ich do stanu poprzedniego – na koszt Wykonawcy,  

12) w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zniszczeń podczas odkrywania lub wyko-

nywania otworów, o których mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu, naprawienie i doprowadzenie ich 

do stanu poprzedniego - na koszt Wykonawcy. 

13) dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju 

sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,  

14) sporządzenie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

15) wykonanie  wszelkich  wymaganych  przepisami  badań,  sprawdzeń,  pomiarów  

oraz sporządzenia  wymaganych  przepisami  protokołów,  inwentaryzacji,  itp.  oraz  przekazanie ich  

zamawiającemu  w  dwóch  egzemplarzach.  Protokoły  badań,  sprawdzeń  i  pomiarów muszą być 

zakończone wynikiem pozytywnym,  

16) zabezpieczenia  instalacji  urządzeń  i  obiektów  na  terenie  budowy  i  w  jego 

bezpośrednim  otoczeniu  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie wykonywania robót,  

17) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należy-

tym stanie i porządku,  

18) uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  jak  również  terenów 

sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę  w  tym  dokonania  na własny  koszt  

renowacji  zniszczonych  nawierzchni,  instalacji  i  innych  elementów budynku i jego wyposażenia,  
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19) kompletowania  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepi-

sów ppoż. na terenie budowy,  

20) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, do-

kumentacją, SWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich 

Normach i w Prawie Budowlanym. 

21) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem oraz prze-

kazania, udzielanego przez przedstawiciela zamawiającego oraz przekazywanie mu na bieżąco: certy-

fikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat 

technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu 

i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami. 

2. W przypadku konieczności odłączenia mediów na terenie wykonywania robót Wykonawca może je 

odłączyć za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

3. Na podstawie art. 95 i 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych wykonujących roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Wymóg ten nie dotyczy między innymi 

osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych  itp. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane 

z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 3 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy 

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).  

5. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. – Kodeks pracy. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Oświadczenie powinno zawierać: informację, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika, a także datę złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

§ 12 

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych lub przez zapłatę odszkodowania. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego 

w § 9 ust. 1 umowy,  

b) za zwłokę w terminie zakończenia realizacji robót określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub 

gwarancji w terminach określonych odpowiednio w § 13 lub § 14 w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 
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d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 1,0% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 

e) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy; 

f) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w umowie – w wysokości 3% wartości 

całego przedmiotu umowy brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy; 

g) w przypadku niedostarczenia dokumentacji powykonawczej w terminie 7 dni przed odbiorem 

końcowym Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w § 9 ust. 1 umowy; 

h) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, a także do 

okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia 

składek - w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy - za 

każdy przypadek naruszenia; 

i) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa 

w § 11 ust. 3 umowy – w wysokości 0,1% wartości całego przedmiotu umowy brutto, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 umowy. 
2. Kary umowne mogą być potrącane z faktury Wykonawcy.  

3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz  

z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty. 

4. Zamawiający  ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z 

przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość  

naliczonych kar umownych. 

5. Zamawiający niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych może zlecić usunięcie wad 

wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie 

rękojmi lub gwarancji, nieusuniętych w wyznaczonym terminie, podmiotowi trzeciemu w zastępstwie 

Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

6. Kary umowne są od siebie niezależne i kumulują się, a odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możli-

wość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

 

§ 13 

1. Zamawiający będzie dokonywał  następujących odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez wła-

ściwego inspektora nadzoru w wewnętrznym dzienniku robót, w terminie 3 dni roboczych od daty zgło-

szenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę,  

2) odbiory robót częściowych, po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez właściwego inspektora nad-

zoru w wewnętrznym dzienniku robót, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru przez Wykonawcę,  

3) odbioru końcowego robót – Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych 

od daty potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego w wewnętrznym dzienniku robót osią-

gnięcia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru,  

4) odbiory pogwarancyjne - Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 

upływie okresu rękojmi. 
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2. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty budowlane wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, posta-

nowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót budowlanych zawiadamiając pisemnie o tym fakcie Za-

mawiającego, a Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy. 

4. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o 

gotowości do odbioru robót budowlanych, zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę o terminie 

odbioru robót budowlanych. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu odbiory robót zani-

kających i ulegających zakryciu. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty ewentualnej ponownej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

5. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego do wpisu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

jest równoznaczny z potwierdzeniem gotowości do odbioru robót budowlanych następnego dnia po upły-

wie terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. W razie stwierdzenia wad lub usterek w robotach budowlanych podczas odbioru końcowego robót budow-

lanych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przed-

miotu umowy do czasu ich usunięcia, 

2) jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki umożliwiają przyjęcie do użytku przed-

miot odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy o kwotę stanowiącą wartość prac, wynikającą z kosztorysu  

Wykonawcy, 

3) jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki uniemożliwiają przyjęcie do użytku 

przedmiot odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wyko-

nawcy ponownego wykonania robót budowlanych na koszt Wykonawcy lub może odmówić zapłaty 

wynagrodzenia w kwocie stanowiącej wartość prac, wynikającą z kosztorysu Wykonawcy. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót budowlanych sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku tego odbioru. 

8. Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek w robotach budowlanych 

ujętych w protokole odbioru robót budowlanych. 

9. Odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli Za-

mawiającego i Wykonawcy. 

10. Za dokonanie odbioru końcowego uważa się stwierdzenie komisji o zakończeniu robót bez ujawnionych 

usterek i wad. 

11. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym wykony-

wane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym 

podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiają-

cego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania. 

 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, że niniejszym udziela gwarancji jakości na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy i bezusterkowe korzystanie z niego przez okres ……… miesięcy – w odniesieniu do wszystkich 

robót budowlanych oraz instalacyjnych, a także wszystkich zamontowanych urządzeń, licząc od dnia do-

konania odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 13 ust. 7 i 10 umowy, tj. od daty wystawienia 

przez komisję powołaną do odbioru robót, dokumentu stwierdzającego zakończenie wykonania robót bez 

wad i usterek.  

2. Strony umowy zgodnie ustalają termin obowiązywania rękojmi za wady na ……… miesięcy. Bieg terminu 

rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru końcowego. 
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3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia awarii, wad lub usterek, 

które ujawniły się w toku używania przedmiotu umowy poprzez naprawę lub wymianę wadliwego ele-

mentu na fabrycznie nowy wolny od wad. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancji lub rę-

kojmi w terminie: 

1) usterki lub wady w terminie do 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia 

(w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną) wysłanego na adres wskazany siedziby Wyko-

nawcy (w przypadku zgłoszenia pisemnego), faks nr …………………… lub email 

…………………………. 

2) wystąpienia awarii uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia w terminie 

do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia  

(w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną) wysłanego na adres siedziby Wykonawcy  

(w przypadku zgłoszenia pisemnego), faks nr …………………… lub email …………………………. 

5. Za zwrot „adres siedziby Wykonawcy” uważa się adres podany w zawartej umowie. Na Wykonawcy ciąży 

obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jak również numeru faks 

i adresu e-mail. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, 

jak również nr faks i adresu e-mail wskazanych w ust. 4, pisma doręczone pod dotychczasowy adres lub 

wysłane na wskazany wyżej nr faksu lub adres e-mail, uważa się za doręczone prawidłowo.  

6. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający usunie awarię, usterkę lub 

wadę na koszt Wykonawcy. 

7. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz 

wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

8. Termin gwarancji na cały przedmiot umowy ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomie-

nie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynika-

jących z gwarancji. 

10. Jeżeli wad lub usterek nie można usunąć w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin możliwy do usunięcia wad i 

usterek. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi usunięcie wad lub 

usterek na koszt Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo wymienić na koszt Wykonawcy wadliwy element na wolny od wad, jeżeli ta sama 

awaria, usterka lub wada powtórzy się trzy razy w okresie gwarancji, a Wykonawca nie wymieni wadli-

wego elementu na wolny od wad w terminie do 30 dni od pisemnego zawiadomienia skierowanego na 

adres siedziby Wykonawcy. 

 

§ 15 

2. Zmiana umowy może nastąpić:  

2) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, nie dłuższy niż 30 dni, w następujących sytuacjach: 

h) z powodu siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, 

wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez 

organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 

wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia to nie można było im zapobiec, 

i) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następ-

stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji 

projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzy-

manie terminu zakończenia robót, 
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j) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (pod-

czas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w 

tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego pod-

miotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii 

elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), wystą-

pienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności 

k) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wyda-

nia których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekro-

czy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

l) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

m) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn nie-

zależnych od Wykonawcy; 

n) zawarcia przez Strony niniejszej umowy po dniu 1 września 2021 r. - w związku z warunkami 

umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.  

3) w zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami określonymi w art. 36a 

ustawy Prawo budowlane. 

6. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również  w następujących sytuacjach: 

7) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności z powodu 

możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do 

realizacji tego zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 

odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. 

Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma 

prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego 

rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe 

na podstawie wytycznych o których mowa wyżej; 

8) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego 

(zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

9) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia 

(zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez 

Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

10) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w 

ofercie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby 

którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania (zmiana niewymagająca 

sporządzania aneksu); 
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12) koniecznoścć zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7. Żadnej ze stron umowy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy - obie Strony muszą wyrazić zgodę 

na zawarcie aneksu.  

8. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających 

realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, 

Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie 

umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, 

określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

5) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

6) danych teleadresowych,  

7) danych rejestrowych, 

  - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

 

§ 16 

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może w każdym czasie jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 

1) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy, 

2) zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym należyte wykonanie umowy, 

3) każdej zwłoki lub opóźnienia w podjęciu i prowadzeniu robót przez  Wykonawcę (przez zwłokę oraz 

opóźnienie w prowadzeniu robót rozumie się podjęcie lub zakończenie robót z naruszeniem terminów 

wynikających z harmonogramu robót); 

4) wykonania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego, 

5) zaprzestania realizacji niniejszej umowy; 

6) każdego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności nieprzestrzegania zasad bhp oraz 

prowadzenia robót w sposób zagrażający zniszczeniu mienia Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia od Zamawiającego poza 

wynagrodzeniem za wykonane prace. Zamawiający ma prawo przyjąć i rozliczyć tylko faktycznie i nale-

życie wykonane prace. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisu art. 456  ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i zabezpieczy prowadzone ro-

boty. Następnie Strony dokonają inwentaryzacji wykonanych robót, na podstawie której Zamawiający 

przystąpi do odbioru robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz rozliczenia ich zgodnie z umową. 

Pomimo odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady obo-

wiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. Wiążące będą również postanowienia 

umowy dotyczące kar umownych oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tych tytułów. 
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§ 17  

/gdy dotyczy/ 

1. Podmioty realizujące wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Podmioty realizujące wspólnie Umowę wyznaczają Lidera, który jest upoważniony do zaciągania zobo-

wiązań w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę. Lider jest upoważniony do wy-

stawiania faktur. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest …………………………………… 

4. Przed podpisaniem niniejszej umowy podmioty wspólnie realizujący zamówienie przedłożyli Zamawia-

jącemu kopię umowy określającej zakres obowiązków poszczególnych podmiotów przy realizacji niniej-

szej umowy. 

* dotyczy tylko przypadku, gdy podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

 

§ 18 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), Zamawiający informuje, 

że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy, rozumianych jako obejmujące dane osobowe osób 

go reprezentujących i wskazanych w komparycji niniejszej umowy, jest Samodzielny Publiczny Ze-

spół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się kontaktować 

w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsa-

nok.pl; 
3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
4) dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją 

usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym au-

dytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami da-

nych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 74 Pzp; 
5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przy-

padku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Eu-

ropejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 
2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 

Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; 
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Wyko-

nawcy. 

 

§ 19 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), ustawy Prawo budowlane 

oraz ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz 

inne przepisy powszechnie obowiązujące. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy oraz aneksy stanowią integralną część Umowy i powinny być 

interpretowane zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z treścią SWZ. 

4. Spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonawca: 

…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE, WYKONAWCA ZAMIERZA 

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane Modernizacja 

instalacji tlenowej w  SPZOZ w Sanoku w związku z COVID 19 nr postępowania SPZOZ/TP/13/2021 

Oświadczam/ my, że podwykonawcom zamierzam/ my powierzyć część zamówienia obejmującą wykonanie prac w 

zakresie: 
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Zakres rzeczowy – określenie części zamówienia, która 

zostanie  powierzona podwykonawcy (należy podać 

również wartość lub procentową część zamówienia,  jaka 

zostanie powierzona podwykonawcy *) 

Informacja  o podwykonawcach 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

* w związku z formą ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jaką Zamawiający ma obowiązek przekazać informację o 

udzieleniu zamówienia Wykonawca winien podać procentowo lub wartościowo część zamówienia, jaką zamierza 

powierzyć podwykonawcy. 

 

UWAGA: 

Oświadczenia nie należy składać w przypadku wykonywania całości zamówienia przez wykonawcę siłami własnymi. 

 
 

 
 

Zobowiązanie*) 

 
Nazwa Podmiotu zobowiązującego się: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon do kontaktów nr: …………………………………. 

Fax do kontaktów nr: ………………………………………… 

na roboty budowlane Modernizacja instalacji tlenowej w  SPZOZ w Sanoku nr postępowania 

SPZOZ/TP/13/2021 
 

Działając na podstawie art. 118 Ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464) oświadczamy, iż zobowiązujemy się 

do oddania Wykonawcy, który składa ofertę na roboty budowlane Modernizacja instalacji tlenowej w  

SPZOZ w Sanoku nr postępowania SPZOZ/TP/13/2021: 
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………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa Wykonawcy składającego ofertę 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
Adres Wykonawcy 

 

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie: 

 zdolności technicznej, 

 zdolności zawodowej, 

 zdolności finansowej lub ekonomicznej, 

 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Proszę wskazać formę zaangażowania w wykonanie zamówienia. Dokładnie opisać faktyczne zaangażowanie 

innego podmiotu przy realizacji zamówienia 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: 
Zobowiązanie to lub inne dokumenty do niego dołączone w szczególności muszą określać: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 
*) wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 5 do SWZ-  

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty 

budowlane Modernizacja instalacji tlenowej w  SPZOZ w Sanoku w związku z COVID 19  nr 

postępowania SPZOZ/TP/13/2021 
 

W IMIENIU WYKONAWCY: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/ 

 

Oświadczam/(-my), że: 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy oraz  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

 

informacje zawarte w złożonym przez nas/ przeze mnie oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 

są nadal aktualne. 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                 podpis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
załączniku nr 6 do SWZ 

 
Wykonawca: 

…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

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

 

 

WYKAZ OSÓB 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane 

Modernizacja instalacji tlenowej w  SPZOZ w Sanoku w związku z COVID 19  nr postępowania 

SPZOZ/TP/13/2021   
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Przedstawiamy: 

Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi w celu potwierdzenia 

spełniania wymagań określonych w SWZ, : 
 

L.P. Imię i nazwisko Wykształcenie 

Kwalifikacje 

zawodowe 

rodzaj i nr 

uprawnień 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie 

zawodowe 

Forma 

dysponowania * 

1.        

2.        

3.        

 

*) wpisać dokument regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a Kierownikiem / instalatorem np. umowę o pracę, 

umowę zlecenie, w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego należy załączyć odpowiednie zobowiązanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


