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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W SANOKU 
38-500 SANOK 
ul. 800-lecia 26 

 
Nr post ępowania::  SPZOZ/PN/49/2013 
REGON 370444345        
NIP 687-16-40-438 
NR KRS 0000059726  Sąd Rejonowy w Rzeszowie  XII Wydział Gospodarczy KRS 
ul. Trembeckiego 11 a, 35-959 Rzeszów  
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA 
W post ępowaniu o zamówienie publiczne 

 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (.tekst 
jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)    
 
na roboty budowlane w przedmiocie zadania „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez 
budow ę oddziału Neurologicznego wraz z administracj ą – realizacja prac 
niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego obiektu” 
 
 
 
Przewodnicz ący Komisji Przetargowej:                    SIWZ została zatwierdzona:  
        
            Sanok, dnia. ........................  
            podpis i pieczęć   
                         

           
                                  Podpis i pieczęć zatwierdzającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADANIE REALIZOWANE Z REZERWY BUD ŻETU PAŃSTWA  
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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 29 
stycznia 2004 r.  – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113,  
poz. 759 z późn. 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 SIWZ. 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 
Adres: UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK  
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/fax. 013 4656290  
Strona internetowa: www.zozsanok.pl  Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zozsanok.pl 
Godziny urzędowania : 7:30 – 15:05 

       III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1)  Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony o wartości  
szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity DZ.U.   z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
2)  Postępowanie prowadzone jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
zwaną dalej „Ustawą Pzp”lub „Pzp”. 
3) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 i 39-46 Prawa 

zamówień publicznych. 
4)Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA  
 
1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Rozbudowa Szpitala 
w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z administracj ą – 
realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego obiektu”  
 
1.2 Roboty objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z zawartą 
umową dokumentacją przetargową, załącznikami do SIWZ, w oparciu o dokumentację 
projektową, warunki uzgodnień i opinii dołączonych do dokumentacji projektowej, prawo 
budowlane, w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 



Strona 3 z 66 
 

(Dz. U. r. 2010, poz. 243, nr 1623 – tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako „Prawo 
Budowlane”) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskie Normy oraz w oparciu o wydane 
pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy. 
 
1.3  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
Przebudowę    piętra    oraz    poddasza    istniejącego    budynku    kuchni    na    potrzeby 
Oddziału Neurologicznego wraz z Administracją oraz prace niezbędne do rozpoczęcia 
funkcjonowania nowego obiektu .  
Odział neurologiczny - 32 łóżka: 1 sala intensywnego nadzoru 4 - stanowiskowa , 1 sala dla 
chorych w fazie podostrej 5 – stanowiskowa , 2 sale wstępnej rehabilitacji 5 – stanowiskowe 
, 2 pokoje chorych 5 – osobowe , 1 pokój chorych 2 – osobowy , 1 pokój chorych 1 – 
osobowy , 1 sala fizykoterapii , 1 gabinet eeg  
Administracja: 18 pokoi biurowych , 1 sala konferencyjna , 1 pokój socjalny  
 
Przebudowywany budynek 
I PIĘTRO Powierzchnia użytkowa  746,7 m2  Oddział neurologiczny  746,7 m2 
II PIĘTRO Powierzchnia użytkowa  534,5 m2, Administracja               534,5 m2 
 
1.4   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 
1) Projekty budowlane (załącznik nr 8 do SIWZ). 
2) Specyfikacje  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  STWiOR (załącznik  nr 9do SIWZ)  
3) Przedmiary  robót  (załącznik  nr  10  do  SIWZ)  
 
1.5  Na Wykonawcy ciążą obowiązki określone we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
1.6 Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie 

Szpitala, w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty w 
postępowaniu. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu 
wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by 
uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie 
odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone 
korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym 
dokonaniem wizji lokalnej. 

 
1.7 Roboty budowlane prowadzone będą w okresie funkcjonowania szpitala. Nie przewiduje 
się zamknięcia szpitala na czas prowadzenia robót, w związku z powyższym Wykonawca 
ma obowiązek zapewnić prowadzenie robót w sposób niekolidujący z jego 
funkcjonowaniem 
 
1.8 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, 

aprobat, specyfikacji  technicznych  i  systemów  odniesienia  o  których  mowa  w  art.  
30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
1.9  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45.21.51.40 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów szpitalnych  
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
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45.26.25.00 – 6 Roboty murarskie i murowe  
45.43.21.10 - 8 Kładzenie podłóg  
45.42.11.00 – 5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45.31.12.00 - 2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45.31.43.00 – 4 Instalowanie infrastruktury okablowania  
45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe, 
45.33.00.00 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne   

 
1.10 Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy własne 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, tj. takich, których jakość 
oraz parametry techniczne są równe lub korzystniejsze od wskazanych w SIWZ. 
Występujące  w  opracowaniach  nazwy,  typy  i  pochodzenie  produktów  nie  są  dla 
Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 
29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 
Zamawiający  dopuszcza  przyjęcie  rozwiązań  równoważnych  opisywanym,  przy  czym  
ich  jakość  nie może  być  gorsza od  jakości  opisanego  przedmiotu  zamówienia.  Oferta  
równoważna  to  taka, która przedstawia  przedmiot  zamówienia  o  właściwościach  takich  
samych  lub  zbliżonych  do  tych,  które zostały określone  w opisie  przedmiotu  
zamówienia,  lecz  oznaczonych  innym  znakiem  towarowym, patentem  lub  
pochodzeniem.  Nie  jest  to  jednak  oferta  identyczna  ze  wskazanym  przedmiotem 
zamówienia.  

 
1.11 Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia: Wykonawca zamierzający 
powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia zobowiązany jest 
umieścić taką informację w składanej ofercie (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w 
załączniku do niniejszej SIWZ) wraz z podaniem szczegółowego podziału zadań, które 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa powyżej, będzie 
uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który 
złożył ofertę. 
  
1.12 Wykonawca udzieli Zamawiającemu umownej gwarancji jakości na przedmiot 
zamówienia na okres 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia (tj. zgodnie z postanowieniami załącznika do SIWZ stanowiącego wzór 
umowy). 
 
1.13  Warunki i zasady płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia określone zostały w 
załączniku do SIWZ stanowiącym wzór umowy, jaka zostanie zawarta przez 
Zamawiającego z wyłonionym wykonawcą. 
 
1.14 Przedmiar robót ( załącznik do SIWZ) może nie zawierać całości robót koniecznych do 
wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i stanowi tylko element pomocniczy 
do określenia wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć do 
Zamawiającego po podpisaniu umowy na warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ harmonogram, rzeczowo-finansowy realizacji 
zamówienia (przedmiotu Umowy) oraz uproszczoną kalkulację, sporządzoną na bazie i z 
wykorzystaniem Przedmiaru robót. 
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V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych. 
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH  
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 
VII. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ   
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
VIII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
IX.  INFORMACJA O PRZEWIDYWNYCH ZAMOWIENIACH UZPUEŁ NIAJĄCYCH.  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych.   
 
X.       TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia wymagany:  
od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). do dnia 30.11.2013r. 
 
 
XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
Wykonawca musi spełnia ć warunki udziału w post ępowaniu okre ślone w niniejszej 

siwz zgodne z art. 22 ustawy Pzp, jak te ż nie mo że podlega ć wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy Pzp, w tym tak że musi wnie ść wadium.  

 
1. Zgodnie z art. 22  ust.1 Ustawy, o udzielenie Za mówienia mog ą ubiega ć się 

Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki dotycz ące:       
    1.1. posiadania uprawnienia do wykonania okre ślonej działalno ści lub czynno ści  

jeżeli   przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
 – Zamawiający nie ustalił szczegółowego warunku 

 
1.2. posiadania niezb ędnej wiedzy i do świadczenia,  

– Warunek ten zostanie spełniony, je żeli Wykonawca wyka że że: w okresie 
ostatnich pi ęciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je żeli okres 
prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym okresie, wykonał:  co  najmniej jedno 
zamówienie na roboty budowlane polegaj ącego na budowie lub rozbudowie lub 
remoncie budynku/budynków lub remoncie  pomieszcze ń  w  budynku  na  kwot ę  
co  najmniej  3.900  000,00  PLN  brutto(  słownie:  trzy miliony dziewi ęćset tysi ęcy 
złotych ). 
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1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem techniczn ym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,  

- Warunek ten zostanie spełniony, je żeli Wykonawca wyka że, że będzie 
dysponował co najmniej 3 osobami odpowiedzialnymi z a kierowanie robotami 
budowlanymi, posiadaj ącymi   kwalifikacje   zawodowe,   do świadczenie   i   
wykształcenie      niezb ędne   do wykonania zamówienia, w tym:   

1. Jedn ą osob ą na stanowisko kierownika budowy, posiadaj ącą wykształcenie 
minimum średnie , min. 3-letnie do świadczenie na stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót oraz uprawnienia bez ogranicze ń   do   wykonywania 
samodzielnych   funkcji   w   budownictwie   w   sp ecjalno ści konstrukcyjno – 
budowlanej,   

2.  Jedn ą osob ą na stanowisko kierownika robót specjalno ści instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i   urz ądzeń   cieplnych,   wentylacyjnych,   gazowych, 
wodoci ągowych   i   kanalizacyjnych, posiadaj ącą wykształcenie minimum 
średnie, minimum 3-letnie do świadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz 
uprawnienia  bez  ogranicze ń  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji w   
budownictwie   w   specjalno ści   sanitarnej,   w   zakresie   sieci,   instalac ji   i 
urządzeń wodoci ągowych i kanalizacyjnych, 

3.  Jedn ą osob ą  na  stanowisko  kierownika  robót  elektrycznych,   posiadaj ącą  
wykształcenie minimum średnie, minimum  3-letnie  do świadczenie  zawodowe  w  
kierowaniu  robotami  oraz  uprawnienia  bez ograni czeń   do   wykonywania   
samodzielnych   funkcji   w   budownictwie   w   sp ecjalno ści instalacyjnej, w 
zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

Każda z osób wymienionych powyżej musi należeć do właściwej izby samorządu 
zawodowego,  
Zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych. W związku z tym Zamawiający określając wymogi dla każdej 
osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 
prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Ponadto, Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionych wymagań, jeżeli 
osoby posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego, odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany 
złożyć Zamawiającemu potwierdzenie aktualnego wpisu do właściwej izby samorządu 
zawodowego wszystkich osób, od których jest wymagane posiadanie uprawnień 
budowlanych. 
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1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 – Zamawiający nie ustalił szczegółowego warunku 

 
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia  nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w  
art. 24 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Warunki podane w pkt. 1) i  2) zostaną ocenione w systemie  zero – jedynkowym, tzn. 
„spełnia” – „nie spełnia” na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.  
Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociaż jednego z ww. warunków będzie 
skutkować odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w konsekwencji  
odrzuceniem jego oferty.  
 
XII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH , JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU. 
 

1. Druki, które nale ży wypełni ć i podpisa ć (wył ącznie przez osoby uprawnione               
do reprezentowania firmy), zał ączyć do oferty: 

1. Formularz ofertowy wraz tabelą cenową (wzór zawiera  zał. Nr 1 do siwz) 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wymogami art. 

22 Ustawy (wzór zawiera  zał. Nr 3 do siwz) 
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z  postępowania na podstawie  art. 24 ust1 

Ustawy (wzór zawiera  zał. Nr 4 do siwz) 
4. Informacja (wykaz) o podwykonawcach (wzór zawiera  zał. Nr 5 do siwz) 
5. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia,doświadczenie i wykształcenie (wzór zawiera  zał. Nr 6 do siwz) 
6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych (wzór zawiera  zał. 

Nr 8 do siwz) 
7. Parafowany wzór umowy (wzór zawiera  zał. Nr 7 do siwz)- fakultatywnie (zalecane) 

8. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej– zał. nr 11  

 

2. Oświadczenia oraz dokumenty, które nale ży zło żyć w oryginałach, ewentualnie w 
odpisach lub kserokopiach po świadczonych za zgodno ść z oryginałem przez 
Wykonawc ę (osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania firmy ): 

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej 
jeden z podmiotów lub wszyscy wspólnie muszą spełniać warunki o jakich mowa w części 
XI pkt. 1.1)1.2)1.3)1.4) SIWZ, i to udokumentować.  

Każdy z wykonawców którzy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 
samodzielnie spełniać warunki o którym mowa w części XI pkt. 2) SIWZ tj. braku podstaw 
do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1. i to udokumentować. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
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2.1) Oświadczenie o spełnianiu warunków okre ślonych przepisami art. 22 ust.1 
ustawy Prawo zamówie ń publicznych oraz o spełnianiu warunków udziału w 
post ępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy pzp 

2.2) Oświadczenie  o podwykonawcach  .  

2.3) wymagane dokumenty w celu wykazania braku pods taw do wykluczenia z 
post ępowania w okoliczno ściach o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sty cznia 
2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych :  

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy  przed upływem terminu składania składania 
ofert,  

b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu , wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesi ące przed upływem terminu składania ofert. 

c) aktualnych zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 
miesi ące przed upływem terminu składania ofert. 

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
4-8 ustawy , wystawionych nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 us t. 1 ustawy Pzp 

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy , 
wystawionych nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert, 

W przypadku wykonawcy maj ącego siedzib ę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
jeżeli osoby o których mowa w art.24 ust.1 pkt.5-8, 10  i 11 ustawy Pzp maj ą miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski ej, Wykonawca składa w 
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 
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ust.1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy Pzp. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania tych osób 

W sytuacji gdy Wykonawca b ędzie polega ć na zasobach innych podmiotów na 
zasadach okre ślonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp  tj. na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
innych podmiotów -niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w 
takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia, a podmioty te b ędą brały udział w realizacji cz ęści zamówienia, 
Wymagane jest zło żenie dokumentów o których mowa w pkt. 2.3 a), b), c ), d), e), f), g) 
przez taki podmiot.  

Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w części XI pkt. 1) 
SIWZ (w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych), 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre ślonych w art.26 ust.2b 
ustawy,  Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów Zamawiaj ący żąda dokumentów dotycz ących: 

• zakresu dost ępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 

• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, prze z wykonawc ę, przy 
wykonaniu zamówienia 

• charakteru stosunku, jaki b ędzie łączył wykonawc ę z innym podmiotem 

• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykon aniu zamówienia 

Wykonawca na żądanie zamawiaj ącego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowi ązany wykaza ć odpowiednio, nie pó źniej ni ż na dzień składania wniosków do 
udziału w post ępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o  których mowa w 
art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z pow odu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust.1 

2.4) Zamawiaj ący żąda nast ępuj ących dokumentów w celu oceny spełniania przez 
Wykonawc ę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z d nia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówie ń publicznych :  

a)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz  z załączeniem  dowodów  
dotycz ących najwa żniejszych robót, okre ślających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób nale żyty oraz wskazuj ących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuk i 
budowlanej i prawidłowo uko ńczone  
b) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić wymaganego w tym 
punkcie SIWZ dokumentu dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
w części XI SIWZ warunku. 

2.5) Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane 
odpowiadaj ą wymaganiom okre ślonym przez zamawiaj ącego: 

Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania tego 
warunku. 

2.6) WYKONAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3 a),b),c),e) 
składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U.z 2013 r., poz. 231, ) tj. dokumenty potwierdzające, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

• nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert), 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie(wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3 d), g) zgodnie 
z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.z 2013 r., poz. 231,) składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp( wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 

c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.6) a), b) 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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Powyższe dokumenty winny by ć złożone wraz z tłumaczeniem na j ęzyk polski, 
poświadczonym przez wykonawc ę.  

 
XIII.     INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO          Z 
WYKONAWCAMI.  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Wykonawcy i Zamawiający 
przekazują   pisemnie lub faksem, z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, która na 
podstawie art. 82 ust. 2 ustawy Pzp musi być złożona pisemnie, jak również formę pisemną 
zastrzega się dla uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów lub/ i 
oświadczeń lub i / pełnomocnictw,       o których mowa w art . 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia; Zamawiający udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku (o którym mowa powyżej), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (o 
którym mowa powyżej). Treść wyjaśnienia zamawiający zamieści na stronie 
www.zozsanok.pl , bez ujawniania źródła zapytania. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań, zamawiający zamieści na stronie www.zozsanok.pl   
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę oraz informację o przedłużeniu  terminu 
składania ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zozsanok.pl  
5. Odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego  Wykonawcy  przekazują w 
formie pisemnej lub faksem. Kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień 
SIWZ Zamawiający zamieści na stronie www.zozsanok.pl 
   
XIV.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO PORUZUMIEWANIA  SIĘ                            
Z WYKONAWCAMI  
 
Do kontaktu z oferentami upoważnieni są : 

1.   Krystian Skoczyński – w sprawach formalnych(proceduralnych) tel/fax. 0134656290 w 
godz. 7:30-15:05,  

2.   Piotr Galik – w  sprawach merytorycznych tel. 0134656185 w godz. 7:30-15:05  

 

XV.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

1.Obowiązek wniesienia wadium. Przyst ępuj ąc do przetargu wykonawca jest 
zobowi ązany wnie ść wadium w wysoko ści:  

60 000,00 zł  

2.  Forma wniesienia wadium. 
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Wadium może być wniesione w następujących formach : 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,         

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Wadium wniesione w pieni ądzu Zamawiaj ący przechowuje na rachunku bankowym.  

3. Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu. 

Płatne do dnia 30.08.2013 r. do godz. 10.00,  z dopiskiem  

,,Wadium nr   SPZOZ/PN/49/2013”. 

na konto Zamawiającego Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 
8642 0002 2001 0060 1685 0004  

 Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty 

4. Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie. 
Inne  dokumenty wniesienia wadium (poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć 
do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem  ,, Wadium nr 
SPZOZ/PN/49/2013” , nie później jednak niż do dnia 30.08.2013 r. do godz. 10.00   i 
złożyć w Sekretariacie SPZOZ Sanok        

Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)  

Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez 
rozpatrywania.   

5.   Informacje dodatkowe o wadium: 

a)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia 
wadium          w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania 
rachunku bankowego zamawiającego. 
b) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy - 
prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wadium 
wniesionegow pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na 
piśmie przez Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego. 
c) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest 
uznana jako data wpłacenia wadium. 
d)Zamawiający  żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium (zgodnie z art. 46 ust.1ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 roku), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 
6. Zwrot wadium następuje: 
a) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia  postępowania, 
wszystkim wykonawcom z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 5 ppkt. 2 (zatrzymanie wadium) 
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b) wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy- jeżeli jego wniesienia żądano 

c) niezwłocznie na wniosek wykonawcy,  który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 
 1) wykonawca, którego oferta została wybrana : 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy 

2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie                        

W ofercie nale ży poda ć numer konta, na jakie Zamawiaj ący dokonuje zwrotu wadium. 

  
XVI.          TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ . 
 
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.   
 
XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – zalecany 
 
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferty należy złożyć w formie druku odpowiednio zabezpieczonego, gwarantującego 
nienaruszalność. 
4. Oferta (wraz ze wszystkimi zał ącznikami) – musi być złożona w formie pisemnej 
napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub pismem drukowanym (musi być 
czytelna) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
(uprawniony do reprezentowania firmy w zakresie jej praw majątkowych  zgodnie z wpisem 
z odpowiedniego rejestru lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji albo przez osobę 
umocowaną przez osobę/osoby uprawnioną/e, przy czym umocowanie musi być załączone 
do oferty). 
5. ZALECA SIĘ ABY KA ŻDA ZAPISANA STRONA OFERTY BYŁA KOLEJNO 
PONUMEROWANA   I PODPISANA LUB PARAFOWANA PRZEZ OSO BĘ UPRAWNIONĄ 
J.W. I ABY STRONY OFERTY BYŁY TRWALE ZE SOB Ą POŁĄCZONE. 
6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w 
zabezpieczonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:      

             
    ,,PRZETARG –„Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprze z budow ę oddziału 
Neurologicznego wraz z administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia 
funkcjonowania nowego obiektu” 
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  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ 
  38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26 
  Znak : SP ZOZ/PN/49/2013 
  ( z wyra źnym nadrukiem) 
  NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE 

  Liczba stron..................... 
 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć 
przetłumaczone na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 
8. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty. 
9.  Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem”  przez wykonawcę. 
10. W przypadku składania dokumentu w formie kserokopii musi być on poświadczone za 
zgodność z oryginałem, oświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem 
osoby upoważnionej, datą. 
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
12.W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 
muszą być oznaczone klauzulą „ Informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. Z 2003r. nr. 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były 
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informację techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informację posiadające wartość gospodarczą co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
13.Wykonawca wykaże w ofercie tę część zamówienia której wykonanie powierzy 
podwykonawcom.  
14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 
15. Oferta wysłana przez firmę kurierską w jej opakowaniu musi zawierać adres 
Wykonawcy oraz oznaczenie jakie dokumenty zawiera (umożliwiać identyfikację 
dokumentów jako oferty) i czy są zabezpieczone. 
16. W przypadku zał ączenia do oferty innych materiałów ni ż wymagane przez 
Zamawiaj ącego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) p ożądane jest, aby 
stanowiły odr ębną część nie zł ączon ą z ofert ą w sposób trwały. 

 
XVIII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCI A OFERT. 
1. Miejsce składania ofert: 

Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT  
2.  Termin składania ofert: 
     do dnia 30.08.2013 r. godz. 10.00  
3.  Miejsce i termin otwarcie ofert: 
     Budynek Szpitala  SPZOZ w Sanoku ul. Konarskiego 8- piętro II, POK.  NR 3 

Dnia 30.08.2013 r. godz. 11.00 
 

XIX.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
1. Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 628 i 63 2 Kodeksu Cywilnego za 
roboty budowlane: 
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2.  Podstawą do ustalenia ceny oferty jest dokumentacja techniczna oraz warunki i 
obowiązki umowne określone w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 
3.  Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce 
uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z definicją tego 
wynagrodzenia podaną w art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 
późn. zm.) Oznacza to, że wykonawca przygotowując ofertę, oprócz robót i prac 
wynikających z dokumentacji technicznej i projektu umowy, powinien przewidzieć wszystkie 
koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i 
które są konieczne dla prawidłowej realizacji tego zamówienia.  
4.  Dołączony do SIWZ przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy (z którego 
wykonawca mo że skorzysta ć ale nie ma takiego obowi ązku) dla ustalenia ceny oferty i 
nie stanowi zestawienia, o którym mowa w art.629 i 630 Kodeksu cywilnego tj. zestawienia 
planowanych prac i przewidywanych kosztów. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów 
w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on 
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku 
z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również 
przyszłego placu budowy.  
5.  Ceny podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji umowy i nie będą 
mogły podlegać zmianie.  
6. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, w formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 1, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.  
7.  Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
8.  Cenę oferty wykonawca zobowiązany jest obliczyć na podstawie dokumentacji 
projektowej i przedmiaru robót stanowiącego  załącznik Nr 1 do SIWZ , z zastrzeżeniem jak 
w pkt.9 i 10 ( kosztorys jako dokument pomocniczy do rozliczenia  dofinansowania 
zadania mo że stanowi ć załącznik do oferty), 
9.  Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzania na tej 
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 
Wykonawca. 
10.  Przedmiar robót doł ączony do niniejszej SIWZ jest wył ącznie dokumentem 
informacyjnym z którego wykonawca mo że skorzysta ć ale nie ma takiego obowi ązku. 
11.  Kosztorys ofertowy w przypadku jego złożenia należy wykonać metodą kalkulacji 
uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako 
iloczyn ilości(liczby) ustalonych przez wykonawcę jednostek przedmiarowych  i ceny 
jednostkowej danej pozycji kosztorysu.  
12.  Kosztorys ofertowy nale ży traktowa ć jako dokument pomocniczy do 
rozliczenia  zadania zgodnie z zapisami  wzoru umow y a nie obliczenia ceny ,  
 
XX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
Rozliczanie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich 
(PLN) 
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XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY. 
Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający stosuje wyłącznie zasady i kryteria określone             
w niniejszej specyfikacji. 

1.1..Ocenianie kryteria i ich ranga w ocenie (w%)  

LP.                                                   KRYTERIUM          RANGA 

1. Oferowana  cena                          100% 

                      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. 

Cena będzie podliczana według następującego wzoru: 
P=   Cena najniższa x kryterium 

       Cena badana  
 
XXII. INFORMACJE DOTYCZACE POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁ EK PISARSKICH, 
RACHUNKOWYCH I INNYCH OMYŁEK 

Zamawiający dokonana poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych  oraz 
innych omyłek   w ofercie na poniższych zasadach: 

1.Zamawiaj ący poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. W arunkiem 
poprawienia omyłek pisarskich jest ich oczywisto ść (omyłka oczywista znaczy 
bezsporna, niebudz ąca wątpliwo ści).  
2.Zamawiaj ący poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z  uwzgl ędnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak,  w szczególno ści: 
a) wszelkie omyłki polegaj ące na  podaniu wadliwego wyniku b ędącego skutkiem 
wykonania działania arytmetycznego,  
b) nieprawidłowego podania kwoty podatku VAT (przy zastosowaniu przez 
wykonawce prawidłowej stawki VAT) 
c) w przypadku gdy:  
- cenę jednostkow ą podano rozbie żnie słownie i liczb ą, przyjmuje si ę, że prawidłowo 
podano liczb ę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, któr y odpowiada 
dokonanemu obliczeniu ceny, 
-  cenę za część zamówienia podano rozbie żnie słownie i liczb ą, przyjmuje si ę, że 
prawidłowo  podano ten zapis,. Który odpowiada doko nanemu obliczeniu ceny. 
Jeżeli ani cena podana liczb ą ani podana słownie nie odpowiadaj ą obliczonej cenie, 
przyjmuje si ę,ze prawidłowo podano ceny  wyra żone słownie. 
Nie podlega poprawie cena jednostkowa netto oraz li czba jednostek miar.  
3. Zamawiaj ący poprawia w ofercie  inne omyłki polegaj ące na niezgodno ści oferty ze 
specyfikacj ą istotnych warunków zamówienia niepowoduj ące istotnych zmian w 
treści oferty – niezwłocznie zawiadamiaj ąc o tym wykonawc ę, którego oferta została 
poprawiona . 
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XXIII.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym             
z art. 94 ust. 1 tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia   o 
wyborze oferty faksem, natomiast w przypadku przekazania zawiadomienia   o wyborze 
oferty w inny sposób  w terminie nie krótszym niż 10 dni.  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu,   o których mowa w zdaniu pierwszym jeśli w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego  nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego 
wykonawcy. 
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba, że zajdzie 
którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 pkt.1-7 ustawy Pzp. 
3. Przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego i terminie przez niego 
wyznaczonym Wykonawca przedłoży oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru, w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności 
Gospodarczej. Nadto osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy 
powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania 
umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub 
przedłożonych dokumentów rejestrowych, o których mowa powyżej 
4.Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedłoży  kopię uprawnień budowlanych  wraz z  
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (kierownika 
budowy oraz wszystkich kierowników robót) z potwierdzeniem opłacenia ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej Kierownika budowy. 
5.W przypadku  udzielenie zamówienia konsorcjum (tzn.  wykonawcy okre ślonemu w 
art. 23 ust.1 ustawy Pzp)-  zamawiaj ący przed podpisaniem umowy za żąda zło żenia 
umowy reguluj ącej współprac ę tych wykonawców.  
6.Wybrany wykonawca w terminie wyznaczonym przez Za mawiaj ącego podpisze 
przygotowan ą umow ę. 
 
XXIV.   ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY.  
 
Zgodnie z wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ oraz zaproponowanymi 
warunkami ofertowymi. 
 

XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 
 
1. Zamawiający żąda wskazania odpowiednio do treści postanowień niniejszej siwz przez 
wykonawcę w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
2. Zamawiaj ący w niniejszej siwz nie zastrzega , że część lub cało ść zamówienia nie 
może być  powierzy ć podwykonawcom. 
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XXVI. ZMIANA POSTANOWIEŃ  UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI  OFERTY 

 

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za 
wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach  

2. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

3. W szczególności dopuszczalne są zmiany: 

1) wydłużenie terminu realizacji umowy gdy konieczność taka wynika z przyczyn 
obiektywnych niezależnych od stron umowy jak: 

a) niezbędna zmiana dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót,                              
w szczególności wobec wystąpienia błędów dokumentacji projektowej i nieniesienia przez 
projektanta poprawek lub zmian w projekcie, 
b) warunki atmosferyczne i technologiczne uniemożliwiające wykonywanie robót, 
c) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową 
terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły 
wyższej: „Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do 
stron , które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć  i którym nie mogły zapobiec 
ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należyta starannością ogólnie 
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.” 
2) korzystna, nie powodująca podwyższenia ceny zmiana materiałów przewidzianych do 
wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych  w dokumentacji projektowej i w 
umowie, 
3) korzystna, nie powodująca podwyższenia ceny zmiana technologii wykonawstwa w 
stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej i w umowie,  
4) zmiana stawki podatku VAT, 
5) zmiana kierownika budowy i kierowników robót pod warunkiem że nowy kierownik 
budowy  i zmieniani kierownicy robót będą posiadać uprawnienia budowlane co najmniej 
takie jak dotychczasowe osoby pełniące te funkcje  
6) zmiana inspektora nadzoru,  
7) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy 
prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność 
skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 
8) obniżenia ceny, w tym także cenników cenotwórczych.  
9) wstrzymania realizacji umowy z powodu braku płatności ustalonego wynagrodzenia,jeżeli 
zwłoka w zapłacie należnego wynagrodzenia trwa dłużej niż 60 dni od ustalonej daty 
zapłaty wyszczególnionej w fakturze. 
10) Zamawiający wyrazi zgodę  na wprowadzenie nowego podwykonawcy lub na 
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, 
11) Zmiany w budżecie inwestycyjnym Zamawiającego skutkujące zmianą zakresu 
rzeczowego umowy , powstałe na skutek ograniczenia lub wielkości uzyskanej dotacji, 
 
4. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były 
oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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5. Strony umowy w protokole konieczności określają przyczynę zmiany umowy (zgodnie z 
pkt.1) co stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego aneksu.  
6. Uzasadnione przez Wykonawcę wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn 
wskazanych w punkcie 3 wymaga zgody Zamawiającego i nie może trwać dłużej niż 14 dni 
kalendarzowych. 
7. Zamawiający może wydłużyć okres realizacji umowy bez konieczności uzyskiwania 
zgody Wykonawcy nie dłużej niż do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z powodu 
przyczyn wskazanych w punkcie 3.  

 
 

XXVII. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w 
wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku formach zadeklarowanych w ofercie, którymi  
w szczególności są : 

- pieniądz; 
-poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancje bankowe; 
- gwarancje ubezpieczeniowe; 
- poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia   9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.  
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.2 
7. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 
8. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej 
podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 
wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 
9. Zabezpieczenie będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 
10. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia. 
11. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamawiający zatrzyma 30 % 
wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

 
XXVIII. ZALICZKI  NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Zamawiający nie przewiduje  udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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XXIX.   POUCZENNIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYM 
WYKONWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
1. Zgodnie z Działem VI Prawa zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują 
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.  

Ponadto środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  przysługują również organizacjom  wpisanym na listę, którą 
prowadzi i ogłasza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu – 
lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 
2. Do środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu mają odpowiednie 
zastosowanie następujące przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych   
Dział VI Środki ochrony prawnej  
rozdział 1 Przepisy wspólne (art. 179)  
rozdział 2 Odwołanie (180-198) 
rozdział 3  Skarga do sądu (art. 198a-198g) 
 

XXX.   ZAPISY KOŃCOWE.  

Treść niniejszej specyfikacji została sporządzona na podstawie wymogów art. 36 Prawa 
zamówień publicznych oraz innych zapisów w/w Ustawy, które winny przynieść wykonawcy 
niezbędna wiedzę w celu sporządzenia właściwej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. 

Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w 
SIWZ, oraz że nie wnosi uwag co do jej treści w odniesieniu do przepisów Ustawy -  prawo 
zamówień publicznych 

XXXI.   Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym.  
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wymogami 
art. 22 Ustawy 
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z  postępowania na podstawie  art. 24 
ust1 Ustawy 
4. Informacja (wykaz) o podwykonawcach  
5. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  
posiadają wymagane uprawnienia, 
6. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych  
7.  wzór umowy  
8.  Dokumentacja projektowa  
9.  STWiOR  
10. Przedmiar robót  
11. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 Cz ęść A 

Nazwa Wykonawcy:…………………………................................................................                                                            

Adres:………………………………………...................................................................... 

Regon: …………………… 

NIP: ……………………… 

Tel. ………………………     Fax. ……………………... 

 

OFERTA (wzór) 

FORMULARZ  OFERTOWY 

ODPOWIADAJĄC NA OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

„Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z 

administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego 

obiektu” nr post ępowania SPZOZ/PN/49/2013  

Zobowi ązuję się wykona ć zamówienie za cen ę ofertow ą, obejmuj ącą wszystkie 

koszty, jakie poniesie Zamawiaj ący zwi ązane z wykonaniem zamówienia: 

I. Cena oferty (ł ączna cena za cało ść przedmiotu zamówienia w okresie 

obowi ązywania umowy) 

Cena oferty netto wynosi 

...............................................................................................................PLN 

(słownie: ................................................................................................................................),  

Cena oferty brutto wynosi 

..............................................................................................................PLN 

(słownie: .................................................................................................................................),  

2. Akceptujemy termin płatności: do 30 dni od daty złożenia faktury. 

3. Wykaz części zamówienia, które będą wykonywać podwykonawcy - zakres rzeczowy: 

zakres: ………………………………….……,  

zakres: ………………………………….……,  

zakres: ………………………………….……,  

4. Oświadczam, że wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym 

oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

5. Oświadczam, że akceptujemy termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2013r. 
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Jednocze śnie o świadczamy, że: 
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami* 

i/lub modyfikacjami* Specyfikacji i uznajemy się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym przez nas 
powyżej. 

4.  W zaoferowanej powyżej cenie oferty (cenie ryczałtowej realizacji zamówienia) zostały 
uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego 
wnieśliśmy wadium w wysokości _________________zł, w formie 
_______________________________________.  
Jednocześnie wskazujemy adres / numer rachunku *, na które należy zwrócić wadium: 
______________________________________________________________________ 

6. Wzór umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Akceptujemy również warunki 
płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
określonej w SIWZ. 

8. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umów 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy 
zawartego w SIWZ. 

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres:  
tel.:  
Nr faksu:  
Osoba do kontaktu:  

10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 10 składamy na ___ stronach.  

 
Miejsce i data …………………… 
               .............................................................. 

(podpis osoby – osób uprawnionych 
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do składania oświadczeń woli wraz            
z pieczątką  imienną) 

*/ niepotrzebne skreślić 
Dane Wykonawcy:  

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

. 

Adres: ....................................................................................................................................... 

Województwo ...................................................................powiat.............................................. 

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

REGON: ......................................................... 

NR KRS/ EDG......................................................prowadzony 

przez……………………………......……………………………………………………… 

INTERNET http:// ........................................................................... 

e-mail: .............................................................................................. 

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

tel................................................... 

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

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium : 

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

. 

......................., dn. ............................... 
   (podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli                        
wraz z pieczątką imienną)  
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Załącznik nr 1 część B 
 

TABELA CENOWA ELEMENTÓW ROBÓT (wzór)  
 

„Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z 

administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego 

obiektu” nr post ępowania SPZOZ/PN/49/2013  

NR  Element robót  Sposób 
rozliczania  

Wartość *)  bez  pod. VAT [zł]  

I Neurologia wraz administracją oraz prace niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania nowego 
obiektu 

1 Roboty budowlane  Ryczałt   

2 Roboty elektryczne  Ryczałt   

3 Roboty elektryczne klimatyzacja  Ryczałt   

4 Roboty teletechniczne Ryczałt   

5 Roboty sanitarne wod-kan Ryczałt   

6 Roboty sanitarne c.o. Ryczałt   

7 Roboty sanitarne klimatyzacja  Ryczałt   

8 Roboty sanitarne wentylacja  Ryczałt   

9 Roboty sanitarne ciepło technologiczne  Ryczałt   

10 Roboty sanitarne podłączenie wody lodowej  Ryczałt   

11 Roboty sanitarne gazy medyczne  Ryczałt   

A. RAZEM  wartość netto (bez podatku VAT)   [zł]  (1-11)   

B. Podatek VAT 23%, liczony od wartości netto (A)  [zł]   

C. CENA brutto   [zł] (A + B)   

 

*) należy wypełni ć wszystkie wiersze w kolumnie i podsumowa ć poszczególne cz ęści.  

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

   (podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli  
 wraz z pieczątką imienną)  
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/49/2013 

 

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

       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

     

                                                  OŚWIADCZENIE 

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 
„PRZETARG NIEOGRANICZONY” na roboty budowlane w przedmiocie „Rozbudowa 
Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z administracj ą – 
realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego obiektu”  nr 
post ępowania SPZOZ/PN/49/2013  -  (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu  dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności  jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2.  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

 

 

     

                                

  

 
........................., DNIA ................  ........................................................ 

           (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ nr SPZOZ/PN/49/2013 

 

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

       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

     

                                                  OŚWIADCZENIE 

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 
„PRZETARG NIEOGRANICZONY”   na roboty budowlane w przedmiocie „Rozbudowa 
Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z administracj ą – 
realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego obiektu”  nr 
post ępowania SPZOZ/PN/49/2013 - oświadczam, że : 

 

  nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24  ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

  

         

 
........................., DNIA ................  ........................................................ 

           (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 
W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą  brały udział w realizacji części 
zamówienia, Wymagane jest  złożenie przez  taki podmiot powyższego  oświadczenia.   
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załącznik nr 4  do SIWZ nr SPZOZ/PN/49/2013 
 
...................................................... 
    (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 
 

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału 
Neurologicznego wraz z administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia 
funkcjonowania nowego obiektu”  nr post ępowania SPZOZ/PN/49/2013 oświadczam, że 
przez podwykonawców zostaną zrealizowane niżej wymienione części zamówienia: 
 

l.p. 
 

Nazwa oraz opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom 

 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

 
 

Załącznik ten jest obligatoryjny jedynie w przypadku gd y Wykonawca zapowiada  
powierzenie  zamówienia podwykonawcom/. 

 
 

........................., DNIA ................  ........................................................ 
           (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z pieczątką imienną) 
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załącznik nr 5 do SIWZ nr SPZOZ/PN/49/2013 

...................................................... 
    (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 „PRZETARG NIEOGRANICZONY” na roboty budowlane w przedmiocie 
„Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z 
administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego 
obiektu”  nr post ępowania SPZOZ/PN/49/2013 

 
OŚWIADCZENIE  

 
Wykonawca o świadcza, że dysponuje co najmniej 3 osobami odpowiedzialnymi za 
kierowanie robotami budowlanymi, posiadaj ącymi kwalifikacje zawodowe,   
doświadczenie i wykształcenie niezb ędne   do wykonania zamówienia, w tym:   

1. Jedną osob ą na stanowisko kierownika budowy, posiadaj ącą wykształcenie 
minimum średnie , min. 3-letnie do świadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót oraz uprawnienia bez ogranicze ń   do   wykonywania samodzielnych 
funkcji   w   budownictwie   w   specjalno ści konstrukcyjno – budowlanej,   

2.  Jedn ą osob ą na stanowisko kierownika robót specjalno ści instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i   urz ądzeń   cieplnych,   wentylacyjnych,   gazowych, 
wodoci ągowych   i   kanalizacyjnych, posiadaj ącą wykształcenie minimum średnie, 
minimum 3-letnie do świadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz upra wnienia 
bez  ogranicze ń  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji w   budow nictwie   w 
specjalno ści   sanitarnej,   w   zakresie   sieci,   instalac ji   i urz ądzeń wodoci ągowych 
i kanalizacyjnych, 

3. Jedn ą osob ą  na  stanowisko  kierownika  robót  elektrycznych,   posiadaj ącą 
wykształcenie minimum średnie, minimum  3-letnie  do świadczenie  zawodowe  w 
kierowaniu  robotami  oraz  uprawnienia  bez ograni czeń   do   wykonywania 
samodzielnych   funkcji   w   budownictwie   w   sp ecjalno ści instalacyjnej, w zakresie 
sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  
 
Każda z osób wymienionych należy do właściwej izby samorządu zawodowego,  

                                                                           
   
 
........................., DNIA ................  ........................................................ 
           (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z pieczątką imienną) 
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załącznik nr 6 
do SIWZ nr SPZOZ/PN/49/2013 
 
...................................................... 
    (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
„PRZETARG NIEOGRANICZONY”   na roboty budowlane w przedmiocie 
„Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z 
administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego 
obiektu”  nr post ępowania SPZOZ/PN/49/2013 

 
       Wykaz  wykonanych w ci ągu ostatnich pi ęciu lat robót budowlanych 

Oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące roboty 
budowlane spełniające wymagania Zamawiającego: 
 

Lp. 
Zakres robót budowlanych 

(zgodnie z warunkiem opisanym 
w części XI pkt. 1.2) 

Daty 
wykonania 
(od – do) 

 Zamawiający (nazwa 
zamawiającego, adres, 

telefon) 

Miejsce wykonania 
Wartość zamówienia 

(brutto) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

 
Do niniejszego wykazu dołączamy dowody określające, że roboty te odpowiadają warunkom 
określonym przez Zamawiającego dla potwierdzenia posiadania przez nas wymaganej wiedzy i 
doświadczenia,  zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
                                                                       

 
  ........................., DNIA ................  ........................................................ 
           (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 11 do SIWZ nr SPZOZ/PN/49/2013 

 

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

       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

     

 LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 
„PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane w przedmiocie „Rozbudowa 
Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z administracj ą – 
realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego obiektu” nr 
post ępowania SPZOZ/PN/34/2013  - oświadczam, że : 

 

  należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr50, poz.331, z późn. zm) do której należą następujące 
podmioty* : 

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

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

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

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

 

 Nie należymy do  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr50, poz.331, z późn. zm)* 

 

       

* niewła ściwe skre ślić 
 

 
 

........................., DNIA ................  ........................................................ 
           (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z piecz ątką imienn ą) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7  do SIWZ nr SPZOZ/PN/49/2013- wzór umowy 
 
 Wzór umowy: SPZOZ/SAN/ZP/.../2013  -  

 
zawarta w dniu ............................ w Sanoku pomiędzy Stronami : 
 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej ul.  800-lecia 26  38-500 
Sanok,  
KRS nr : 0000059726 w S ądzie Rejonowym w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarcz y 
Krajowego Rejestru S ądowego  
NIP : 687-16-40-438, Regon : 370444345 
reprezentowanym przez : 
Dyrektor - Adam Siembab   
zwanym dalej „Zamawiaj ącym” 
a 
_________________________: 
________________________ 
 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawc ą” 
 
zwanymi dalej łącznie Stronami  a osobno również „Stron ą” 
 
Niniejsza umowa (dalej Umowa) jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.). 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca, przyjmuje do realizacji zadanie  
„Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału Neurologicznego wraz z 
administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia funkcjonowania nowego 
obiektu” -  zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy (dalej 
Dokumentacja projektowa),  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy (dalej STWiOR). Wykonawca oświadcza, że 
powyższa dokumentacja nadaje się do realizacji, jest kompletna i nie ma wad 
uniemożliwiających realizację umowy. 
2. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje: 
a) Przebudowę    piętra    oraz    poddasza    istniejącego    budynku    kuchni    na    
potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Administracją oraz pracami niezbędnymi do 
rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu.  
b) inne niezbędne prace do prawidłowego wykonania robót budowlanych zgodnie z 
Dokumentacją projektową i ze STWiOR 
c) zakup, dostawę oraz montaż elementów i wyrobów zgodnie z opisem elementów i 
wyrobów do zakupu, dostawy i montażu zawartym w STWiOR, 
d) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zgód wynikających z zakresu lub 
koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 
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e) wykonanie wszystkich koniecznych opracowań, dokumentów i uzgodnień nie 
wymienionych w Umowie, a niezbędnych do uzyskania kompletności dokumentacji 
przedmiotu Umowy; 
f) przeprowadzenie wymaganych testów i odbiorów innych niż odbiór końcowy 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy; 
g) udział w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy oraz całego obiektu,  w obrębie 
którego realizowane będą prace, o których mowa w lit. a) –c) powyżej; 
h) opracowanie dokumentacji powykonawczej i wszelkich innych opracowań 
niezbędnych dla prawidłowego użytkowania przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że każde urządzenie, element lub wyrób (dalej łącznie 
urządzenie ), którego sprzedaż, dostawa lub montaż jest zgodnie z ust. 2 lit c) przedmiotem 
Umowy, jest dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów prawa, jak też uzyskało wszelkie 
aprobaty, zgody itp. wynikające z przepisów prawa, odpowiada poziomowi technicznemu 
wymaganemu przez Zamawiającego w postępowaniu w wyniku, którego Umowa zostaje 
zawarta, jest całkowicie fabrycznie nowe, kompletne i sprawne. 
4. Wykonawca oświadcza, że każde urządzenie, którego sprzedaż, dostawa lub 
montaż jest zgodnie z ust. 2 lit c) przedmiotem Umowy, nie wykazuje jakichkolwiek wad, w 
tym zarówno wad fizycznych jak i wad prawnych, które ograniczałyby jego prawidłowe 
funkcjonowanie lub korzystanie przez Zamawiającego z urządzenia.  
5. Wykonawca oświadcza, iż żadne urządzenie, ani żadna jego część, nie jest 
obciążona prawem rzeczowym, ani nie stanowi przedmiotu praw obligacyjnych na rzecz 
osób trzecich, nie jest też przedmiotem zabezpieczenia, ani nie toczy się żadne 
postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek innym organem lub sądem, 
którego przedmiotem były: urządzenie lub jego część, w tym dokumentacja dotycząca 
urządzenia, o którym mowa w Umowie, lub odpowiednio prawa do urządzenia lub jego 
części lub dokumentacji dotyczącej urządzenia, o których mowa w Umowie, którego wynik 
skutkowałby w zakresie prawa Zamawiającego do urządzenia, jego części (elementów), lub 
dokumentacji, w tym prawa własności, wskutek ograniczenia lub uznania braku prawa lub 
przejścia prawa na rzecz podmiotu trzeciego. Wykonawca oświadcza także, że brak jest 
jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z 
Umowy lub korzystnie z przedmiotu Umowy zgodnie z jej przedmiotem i celem. 
6. W razie konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres objęty  
pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót i zatwierdzoną Dokumentacją projektową oraz 
STWiOR, Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszelkie dokumenty konieczne dla 
zmiany pozwolenia/zgłoszenia, o którym mowa powyżej, jak też inne dokumenty, niezbędne 
w tym zakresie. Wszelkie koszty oraz formalności związane ze sporządzeniem wskazanych 
wyżej dokumentów, w tym niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji 
objętych przedmiotem Umowy pomieszczeń oraz uzyskaniem zezwolenia na zrealizowanie 
tych robót leżą po stronie Wykonawcy, a zgłoszenia zmiany dokonuje Zamawiający. 
Powyższe działania Wykonawcy (z uwzględnieniem dalszych postanowień Umowy 
dotyczących pełnomocnictw udzielanych Wykonawcy) muszą gwarantować 
dopełnienie/spełnienie wszelkich formalności wynikających z prawa budowlanego (ustawa z 
dnia z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie, jak również inne przepisy prawa znajdujące zastosowanie dla realizacji 
przedmiotu Umowy). O ile zajdzie taka potrzeba lub konieczność, Wykonawca będzie 
reprezentował Zamawiającego przed właściwymi organami administracji i instytucjami 
prowadzącymi postępowania lub w nich uczestniczącymi,             w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy z uwzględnieniem zasad opisanych w dalszych postanowieniach 
Umowy. 
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7. Z uwagi na fakt, iż finansowanie przedmiotu Umowy następuje z dotacji i w związku 
z tym podlega kontrolom wynikającym z przepisów prawa, prowadzonym tak przez 
instytucję finansującą, jak też inne ustawowo uprawnione organy lub instytucje, Wykonawca 
zobowiązuje się, iż na żądanie organu lub instytucji upoważnionej na podstawie przepisów 
prawa do kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w tym rozliczeń Zamawiającego i 
Wykonawcy, Wykonawca udostępni wszystkie wymagane przez kontrolującego dokumenty 
dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu/kontroli przez 
audytorów/kontrolerów wyznaczonych przez upoważniony organ lub instytucję. 
 

TERMINY 
§ 2 

1. Strony ustalają następujące kluczowe terminy realizacji przedmiotu Umowy: 
a) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy następuje z dniem jej zawarcia , 
b) termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy - nie później do 30 listopada 2013r. 
licząc od dnia podpisania Umowy. 
c) przekazanie placu budowy - nie później niż 3 dni robocze po spełnieniu przez 
Wykonawcę warunków wynikających z § 6 ust. 4 ppkt 14) i 15) oraz § 6 ust 10. O terminie 
przekazania terenu budowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po 
podpisaniu umowy.  
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 lit b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
wszystkie czynności stanowiące przedmiot Umowy zgodnie z § 1 i innymi postanowieniami 
Umowy, jak też przedstawić przedmiot Umowy do odbioru końcowego zgodnie z 
postanowieniami Umowy . 
3. Celem wykonania postanowienia ust. 2 oraz innych postanowień Umowy, Wykonawca w 
terminie 5 dni od dnia wejścia Umowy w życie zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić z 
Zamawiającym harmonogram realizacji przedmiotu Umowy (dalej Harmonogram) . 
Harmonogram stanie się załącznikiem do Umowy bez konieczności zmian jej postanowień 
w drodze aneksu. Wzór Harmonogramu stanowi załącznik nr 6 do Umowy.  
4. Dla celów prawidłowego sporządzenia Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 
Wykonawca może w terminie wskazanym na sporządzenie i uzgodnienie tego 
Harmonogramu wnieść o dokonanie przez niego wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu 
Umowy. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć lub uzgodnić z Wykonawcą termin wizji 
lokalnej w taki sposób, aby termin przedstawienia i uzgodnienia przez Wykonawcę 
Harmonogramu nie był naruszony. 
5. Tworząc Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca 
winien wziąć pod uwagę specyficzne uwarunkowania dotyczące sposobu wykonania 
przedmiotu Umowy. 
6. Do Harmonogramu dołączany jest kosztorys z wykazem materiałów (zwanym dalej 
Kalkulacja) . Kalkulacja musi określać  zakres wszystkich i każdej z prac wchodzących w 
zakres poszczególnych elementów Harmonogramu. Suma wszystkich pozycji w Kalkulacji 
nie może w żadnym zakresie przekroczyć wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1. Celem wykluczenia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Kalkulacja nie 
wpływa i nie zmienia w żadnym zakresu charakteru Wynagrodzenia Wykonawcy, a łącznie z 
Harmonogramem służyć będzie ocenie prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego i skorzystaniu przez niego z uprawnień wynikających z postanowień 
Umowy oraz przepisów prawa, w szczególności w zakresie obniżenia Wynagrodzenia. 
7. Jeżeli na skutek wystąpienia problemów niezawinionych przez Wykonawcę, w tym takich 
okoliczności, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu, miałaby nastąpić zmiana 
Harmonogramu, Wykonawca powinien powiadomić o tym Zamawiającego w celu 
wprowadzenia zmian do Umowy. Wszelkie propozycje wprowadzenia przez Wykonawcę 
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zmian Harmonogramu muszą być należycie uzasadnione i zaakceptowane uprzednio przez 
Zamawiającego, a ich wprowadzenie do Umowy nastąpi w drodze aneksu, ale nie będą one 
wpływać w żadnym zakresie na zwiększenie Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
 
8. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w ust. 3 
Harmonogramu niedokonanie uzgodnienia z Zamawiającym, uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy (ze skutkiem wstecz), które to prawo może być wykonane w terminie 
14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3. 
 

WYNAGRODZENIE 
§ 3 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z art. 628 i 632 Kodeksu Cywilnego)  w kwocie: 
..................................... zł (słownie złotych: ……………..) wraz z podatkiem od towarów i 
usług (dalej „Wynagrodzenie ”).  
2. Z zastrzeżeniem treści ust. 3 i ust. 4, płatność Wynagrodzenia, następować będzie w 

częściach, w wysokości i w terminach określonych w Harmonogramie, przy czym: 
a) maksimum 50% Wynagrodzenia płatne będzie na podstawie faktur/y 

wystawianych przez Wykonawcę za roboty zrealizowane w miesiącach wrzesień 
– październik 2013r., po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru danego etapu 
robót objętego pojedynczą pozycją Harmonogramu, z uwzględnieniem terminów 
wskazanych w tym Harmonogramie, i poprzez podpisanie przez Strony 
każdorazowo protokołu odbioru częściowego (dalej Protokołu Odbioru 
Częściowego), 

b) pozostała cześć Wynagrodzenia płatna będzie po podpisaniu przez Strony 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy zgodnie z § 9 Umowy (dalej 
Protokołu Odbioru Ko ńcowego) 

-  z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do obniżenia wysokości Wynagrodzenia (w  tym 
wskutek potrącenia) wynikającego z postanowień Umowy lub przepisów prawa. 
3. Z zastrzeżeniem treści ust. 4, zapłata będzie dokonana na rachunek Wykonawcy 
określony w fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca jest 
uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu podpisania przez Strony 
Protokołu Odbioru Częściowego lub Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie z § 9. 
4. Po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 
Umowy i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że została ona w sposób prawidłowy 
wystawiona, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty w niej określone, z zastrzeżeniem 
treści ust. 2 i tego, że: 
a) jeżeli roboty budowlane wykonane zgodnie z Umową objęte należnością wskazaną na 
fakturze były częściowo lub całkowicie wykonane przez podwykonawców wykonujących 
roboty budowlane, Wykonawca przedstawi wraz z własną fakturą również oświadczenie 
podwykonawcy którego wzór stanowi zał ącznik nr 5 do umowy  lub kopie faktur 
podwykonawców dotyczące realizacji tych robót wraz z potwierdzeniem zapłaty tych faktur i 
dat ich wpływu do Wykonawcy oraz oświadczenia takich podwykonawców o braku 
zaległych, wymagalnych płatności od Wykonawcy (na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę), a w przypadku braku możliwości dostarczenia takiego dokumentu 
oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające, dlaczego podwykonawca taki odmówił złożenia 
oświadczenia (w tym określające wysokość oraz daty wymagalności nieuregulowanych w 
całości lub w części jakichkolwiek należności podwykonawcy przysługujących mu od 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi informacjami i 
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dokumentami wpływającymi na możliwość redukcji ostatecznej wysokości należności 
podwykonawcy np. z uwagi na możliwość dokonania przez Wykonawcę potrącenia 
jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy);  
 
 
b) w przypadku niedostarczenia kopii faktur podwykonawców, lub oświadczenia 
wszystkich podwykonawców wykonujących roboty, lub dostarczenia oświadczeń, z których 
wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z 
realizacją Umowy, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających 
istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności faktury 
Wykonawcy: 

i. w dowolnej części - w przypadku braku oświadczeń, lub kopii faktur 
podwykonawców, 

ii. na kwotę zaległą lub sporną - w przypadku oświadczenia, które wskazuje na 
zaległość lub spór,  

przy czym wstrzymana płatność traktowana będzie, jako nieoprocentowana kaucja 
gotówkowa, dla zabezpieczenia możliwego roszczenia podwykonawców w stosunku do 
Zamawiającego, do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo 
oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż,  

c) wstrzymana płatność może zostać zwolniona przez Zamawiającego pomimo 
nieprzedstawienia oświadczenia podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie 
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni, poprzez 
przedstawienie całej dokumentacji, w tym stosownych dokumentów (faktury, 
wezwania do zapłaty, potwierdzone przez bank dyspozycje wykonania 
przelewów), że należne płatności zostały wykonane.  

d) w przypadku gdyby Wykonawca bezpodstawnie odmawiał zapłaty któremukolwiek z 
podwykonawców wykonującemu roboty budowlane, lub zostałyby zajęte rachunki bankowe 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do potrącenia stosownej kwoty z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy i jej zapłaty bezpośrednio na rzecz 
takiego podwykonawcy. W celu umożliwienia pełnego rozliczenia takiej zapłaty, zgodnie ze 
zdaniem poprzednim, Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejęcie praw lub 
obowiązków wynikających z umowy z podwykonawcą w zakresie, w jakim będzie to 
konieczne do dokonania zapłaty i wystawienia faktury przez podwykonawcę. 
5. Za dzień dokonana zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą należną Wykonawcy lub podwykonawcy. Każda ze Stron zapłaci opłaty bankowe, 
związane z dokonaniem przelewu bankowego, w swoim banku. 
6. Wykonawca wystawi fakturę, na której umieści dane nabywcy (Zamawiającego): 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, 38-500 
Sanok NIP 687-16-40-438 i przekaże ją na adres Zamawiającego (Sekretariat Dyrekcji 
SPZOZ w Sanoku) 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie może ulec zmianie. W przypadku 
zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT w okresie 
obowiązywania Umowy, należna kwota brutto zostanie obliczona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże zmiana w zakresie podatku VAT stanowi 
zmianę Umowy i zostanie wprowadzona aneksem do Umowy zgodnie z § 22. 

8. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało skalkulowane biorąc pod uwagę, iż Wykonawca 
zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w sposób kompletny, co oznacza, 
że wszystkie koszty osobowe lub rzeczowe wynikające z realizacji Umowy 
lub ponoszone w celu realizacji przedmiotu Umowy są pokrywane przez Wykonawcę 
i zawarte zostały w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy określonym w ust. 1 
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niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

9. W związku z treścią ust. 8 Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 
1 ponosi wszelkie koszty rzeczowe realizacji Umowy, w szczególności wszelkie koszty 
prac i robót budowlanych, materiałów lub urządzeń niezbędnych dla ich wykonania, 
koszty dostawy i transportu, koszty stosownych należności spedycyjnych i 
transportowych, ubezpieczenia, a także wszelkie inne koszty rzeczowe konieczne dla 
wykonania przez Wykonawcę Umowy. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 
1 Wykonawca ponosi również wszelkie koszty osobowe realizacji Umowy, w 
szczególności o ile będzie to miało zastosowanie koszty transportu przedstawicieli 
Wykonawcy, koszty diet, zakwaterowania i wszystkie inne wydatki pracowników, w 
współpracowników i podwykonawców Wykonawcy, a także koszty ich pracy lub 
wynagrodzenia. 

10. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastąpi 
pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku od kwoty określonej w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

11. Kwota określona w ust. 10 niniejszego paragrafu wyliczona zostanie w sposób 
następujący :  

11.1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej 
w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy,  
11.2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego 
elementu nastąpi na podstawie kosztorysu uproszczonego (kalkulacji) przygotowanego 
przez Wykonawcę i załączonego do Harmonogramu. 
 

OBOWIĄZKI STRON 
§ 4 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości 
i terminów określonych w Umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 
oddania przedmiotu Umowy stanowiącego wynik realizacji prac, w tym robót 
budowlanych określonych w Umowie. 

 
 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 
a) dokonania - w terminach i na zasadach określonych w Umowie lub wynikających wprost 
z przepisów - wymaganych przez właściwe przepisy lub postanowienia Umowy czynności 
związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem realizacji przedmiotu Umowy, a w tym 
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, 
b) udzielania Wykonawcy akceptacji dla treści dokumentów wymaganych przez 
postanowienia Umowy lub przepisy prawa niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy – w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
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Zamawiającemu projekt stosownego dokumentu, a Zamawiający zobowiązany jest dokonać 
oceny takiego dokumentu w terminie 5 dni roboczych. W przypadku wątpliwości 
Zamawiającego, co do treści danego dokumentu, Zamawiający w terminie, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim przedstawi wątpliwości lub propozycje zmian wraz z uzasadnieniem, 
a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu projekt 
dokumentu uwzględniający zmiany lub stanowisko merytoryczne w przypadku odmowy 
wprowadzenia zmian. 
c) udzielania Wykonawcy lub wskazanym przez niego osobom pełnomocnictw lub 
upoważnień wymaganych przez przepisy prawa lub niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy – w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu projekt stosowanego pełnomocnictwa lub upoważnienia, a Zamawiający 
po ocenie treści takiego dokumentu, zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa lub 
upoważnienia w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co 
do treści pełnomocnictwa, lub też wątpliwości Wykonawcy, co do zakresu zmian 
zaproponowanych w treści danego dokumentu przez Zamawiającego, Strony zobowiązane 
są w dobrej wierze rozstrzygać te wątpliwości niezwłocznie. 
2.  Zamawiający na podstawie przepisów obowiązującego prawa, postanowień Umowy lub 
na każde swoje żądanie uprawniony jest w szczególności do:  
a) dokonywania sprawdzeń robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających w 
terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę 
b) kontrolowania prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności terminowości 
i jakości robót budowlanych i jakości urządzeń wykorzystywanych do ich wykonania, użycia 
właściwych materiałów oraz zgodności z wydanymi decyzjami administracyjnymi; 
c) zgłaszania Wykonawcy pisemnie uwag w zakresie określonym w lit. b, do których to 
uwag Wykonawca zobowiązany jest odnieść się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 
dni roboczych wskazując, czy uwaga zostanie uwzględniona, czy też istnieją uzasadnione 
obiektywne przesłanki braku zastosowania się lub realizacji uwagi; 
d) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu realizacji przedmiotu 
Umowy każdego podmiotu lub osoby, którzy zdaniem Zamawiającego nie posiadają 
wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub, których obecność na 
terenie realizacji przedmiotu Umowy z innych względów jest uznana przez Zamawiającego 
za niepożądaną, 
e) akceptacji przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) materiałów i 
wyrobów w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia przez Wykonawcę wniosku. 
f) wykonywania uprawnień wynikających z przepisów prawa budowlanego. 
3. W przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z przyjętych zobowiązań 
dotyczących sposobu prowadzenia lub realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności 
utrzymywania w należytej czystości terenu realizacji przedmiotu Umowy lub przywrócenia 
do stanu pierwotnego miejsc zajętych czasowo, wszelkimi wynikającymi z tego tytułu 
kosztami Zamawiający obciąży Wykonawcę, bez konieczności uzyskania uprzedniego 
upoważnienia sądu. 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach 
związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także, iż dysponuje odpowiednim 
personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy. 
2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Umowy, w każdej jego części, jak też jako 
całości oraz realizację wszelkich innych czynności, zadań lub prac, których realizacja 
stanowi przedmiot Umowy z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
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celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i 
zasad wiedzy technicznej oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo budowli. 
3. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy zobowiązany jest wykonać 
wszelkie opracowania, specyfikacje, ekspertyzy i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia 
wynikające z wymagań przepisów prawa lub właściwych jednostek organów administracji, 
lub też wymagane celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy nawet w przypadku 
braku obowiązku prawnego ich sporządzenia.  
3a. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy w sposób jak najmniej 
uciążliwy dla prac jednostek organizacyjnych SPZOZ w Sanoku mieszczących się w 
budynku/ach, o którym mowa w § 1 ust. 1. W przypadku wykonywania robót wymagających 
zmian w organizacji ruchu (w szczególności czasowego zamknięcia dróg komunikacyjnych) 
na terenie przylegającym do Budynku Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 
o takiej konieczności Zamawiającego i do uzgodnienia zasad czasowej organizacji ruchu, w 
tym sposobu modyfikacji i zmian w przedmiotowej organizacji z Zamawiającym, 
z odpowiednimi służbami oraz upoważnionymi przedstawicielami szpitala, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym oraz z innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego. 
3b. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót budowlanych 
do opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym i upoważnionymi przedstawicielami 
SPZOZ w Sanoku planu zagospodarowania terenu budowy, oraz planu organizacji robót w 
celu ograniczenia zakłóceń w pracy tego szpitala. 
3c.  Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym. Konieczne jest: 
1) uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym SPZOZ w Sanoku czasowych 
wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, 
2) uzgadnianie z  Działem Techniczno-Eksploatacyjnym SPZOZ w Sanoku czasowych 
wyłączeń pomieszczeń w których będą prowadzone prace budowlane , 
3) realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie 
porządku w trakcie i po ukończeniu pracy), 
4) realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z Zamawiającym 
harmonogramem robót, 
5) wykonanie prowizorycznych wydzieleń rejonu robót np. z płyty OSB lub innej, 
6) posiadanie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej 
umożliwiającej identyfikację firmy, 
4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy i przepisami prawa, w tym obowiązującymi normami 
technicznymi, jakościowymi, przepisami bhp i ppoż., ochrony środowiska, Dokumentacją 
projektową, STWiOR,  pozwoleniem na budowę /zgłoszeniem robót, innymi zgodami, 
aprobatami, decyzjami itp. oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
a także do usunięcia wszystkich wad w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie jego 
wykonywania do czasu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do: 
1) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i 
socjalnego niezbędnego do wykonania robót budowlanych, zabezpieczenia terenu realizacji 
robót budowlanych zgodnie z przepisami oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego 
planem organizacji robót budowlanych i planem BIOZ, które staną się załącznikami do 
Umowy bez konieczności jej zmiany w drodze aneksu; 
2) pokrycia kosztów energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych dla 
realizacji przedmiotu Umowy w następujący sposób : 
a)  Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana ryczałtowo z miejsca 
wskazanego przez służby techniczne Zamawiającego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
jednorazową opłatę ryczałtową z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby 
wykonywanych prac w wysokości 1.000,00 zł brutto, płatne w terminie 30 dni od daty 
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wystawienia faktury przez Zamawiającego. Faktura będzie wystawiona przez 
Zamawiającego po zakończeniu prac budowlanych. 
b) Woda dla potrzeb budowy może być pobierana ryczałtowo z miejsca wskazanego przez 
służby techniczne Zamawiającego.. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jednorazową 
opłatę ryczałtową z tytułu zużycia wody na potrzeby wykonywanych prac w wysokości 
500,00 zł brutto, płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez 
Zamawiającego. Faktura będzie wystawiona przez Zamawiającego po zakończeniu prac 
budowlanych. 
3) wykonania robót budowlanych z materiałów własnych, z uwzględnieniem, iż wszystkie 
zastosowane do realizacji tych robót materiały i wyroby muszą posiadać stosowne atesty, 
dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz akceptację 
Zamawiającego; 
4) zapewnienia ochrony i poniesienia pełnej odpowiedzialność za materiały i urządzenia 
stanowiące własność Wykonawcy, użyte na potrzeby robót budowlanych, w okresie od dnia 
rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
jak również do dbałości o stan techniczny używanego sprzętu (maszyn) budowlanego; 
5) przedkładania Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) do akceptacji materiałów i 
wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) – atesty i certyfikaty 
powinny być dostarczone w terminie minimum 3 dni robocze przed planowanym 
wbudowaniem przedmiotowych materiałów; 
6) bieżącego zabezpieczania wykonywanych robót budowlanych w sposób 
uniemożliwiający zniszczenie ich efektów - w razie niewykonania tego zobowiązania 
Zamawiający może we własnym zakresie wykonać powyższe lub zlecić podmiotowi 
trzeciemu wykonanie powyższego zabezpieczenia na koszt Wykonawcy bez konieczności 
uzyskiwania przez Zamawiającego upoważnienia sądu, a Wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu tego kosztu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania 
Zamawiającego; 
7) zagospodarowania, utylizacji lub unieszkodliwienia wszystkich odpadów powstałych w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności prowadzenia robót budowlanych 
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności przepisami ustawy 
o odpadach oraz przywrócenia do stanu pierwotnego miejsc zajętych czasowo w związku z 
realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności robót budowlanych i naprawy w pełnym 
zakresie ewentualnych szkód spowodowanych realizacją przedmiotu Umowy, w 
szczególności robót budowlanych. W razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający 
może we własnym zakresie wykonać powyższe prace lub zlecić podmiotowi trzeciemu 
wykonanie powyższych na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania przez 
Zamawiającego upoważnienia sądu, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tego kosztu 
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania Zamawiającego; 
8) utrzymywania w czystości terenu i zaplecza realizacji przedmiotu Umowy, w 
szczególności robót budowlanych oraz dróg publicznych i chodników lub innych terenów 
przylegających do terenu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności robót 
budowlanych, a wykorzystywanych celem realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 
robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed 
policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi oraz innymi podmiotami. W razie 
niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę Zamawiający może we własnym 
zakresie wykonać lub zlecić podmiotowi trzeciemu wykonanie powyższych prac na koszt 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania przez Zamawiającego upoważnienia sądu, a 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tego kosztu w terminie 7 dni roboczych od daty 
otrzymania wezwania Zamawiającego; 
9) poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 
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trzecim z winy Wykonawcy, na terenie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 
wykonywanych robót budowlanych, lub na jakimkolwiek terenie przyległym do terenu 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności wykonywanych robót budowlanych w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego oraz wypłaty 
odszkodowań w pełnej wysokości za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności robót budowlanych na rzecz 
właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, na których będą wykonywane roboty budowlane 
lub na rzecz podmiotów, którym szkody zostały wyrządzone; 
10) uporządkowania miejsca wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności robót 
budowlanych i jego otoczenia do 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy. W razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę 
Zamawiający może we własnym zakresie wykonać powyższe prace na koszt Wykonawcy 
bez konieczności uzyskiwania przez Zamawiającego upoważnienia sądu, a Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu tego kosztu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 
wezwania Zamawiającego. W takim przypadku urządzenia i inne przedmioty znajdujące się 
na terenie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności robót budowlanych, zostaną 
oddane przez Zamawiającego na przechowanie podmiotowi trzeciemu, na koszt 
Wykonawcy, a o miejscu przechowana Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie; 
11) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy przepisów bhp i 
ppoż., w tym przez podwykonawców, podczas wykonywania wszystkich czynności na 
terenie realizacji prac budowlanych, zgodnie z planem BIOZ. W razie rażącego 
niewykonywania tego zobowiązania przez Wykonawcę Zamawiający może żądać 
natychmiastowego usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się naruszenia i 
niedopuszczenia ich do dalszych prac; 
12) przygotowania – o ile zajdzie taka potrzeba lub konieczność lub tam, gdzie ma to 
zastosowane - dokumentacji (innej niż dokumentacja powykonawcza i dokumentacja, o 
której mowa w ust. 10 poniżej) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonania wszelkich 
czynności celem uzyskania przez dokumentację statusu dokumentacji odpowiadającej w 
pełni przepisom prawa, w tym w szczególności prawa budowlanego; Wykonawca 
opracowując dokumentację: 
(i) zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania, a 
Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi, wyrażał swoje stanowisko lub opinię itp. w 
terminie 4 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku o uzgodnienie 
od Wykonawcy; 
(ii) po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ją 
Zamawiającemu do akceptacji – Zamawiający udzieli akceptacji lub zgłosi swoje uwagi w 
terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku o akceptację 
od Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi Wykonawca uwzględni je w terminie 7 dni 
lub w tym terminie przedstawi obiektywne merytoryczne uzasadnienie braku możliwości 
uwzględnienia uwag Zamawiającego; 
(iii) uwzględnienie uwagi/uwag Zamawiającego powoduje konieczność ponownego 
przedstawienia dokumentacji do akceptacji – postanowienia pkt (i) i niniejszego pkt (ii) 
stosuje się odpowiednio dopóki dokumentacja nie zostanie zaakceptowana przez 
Zamawiającego; 
(iv) akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji nie stanowi jej odbioru; 
13) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym gromadzenia wymaganych świadectw 
bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na wbudowane materiały i urządzenia; 
14) wskazania przed przekazaniem placu budowy Kierownika Budowy i Kierowników Robót 
wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez Kierownika Budowy i Kierowników 
Robót uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wraz z 
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ważnymi zaświadczeniami o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
zapewnienia odpowiedniej kadry pracowniczej, kompetentnej i posiadającej odpowiednie 
uprawnienia do swojej funkcji w procesie budowlanym; 
15) przedłożenia Zamawiającemu  przed przekazaniem placu budowy oświadczeń 
Kierownika Budowy i Kierowników Robót o przyjęciu obowiązków kierowania budową i 
sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej plan BIOZ)   
16) prowadzenia robót budowlanych w systemie pracy dwu - zmianowej tj. 
przynajmniej od godziny 7 do 23 a w przypadku robót  będących źródłem emisji 
hałasu wył ącznie w porze dziennej; 
17) ograniczania pylenia wtórnego, wynikającego z ruchu pojazdów i maszyn budowlanych; 
18) uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w cotygodniowych naradach 
koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego lub na każde wezwanie Zamawiającego, jeżeli 
zaistnieje taka konieczność  
19) wykonania innych, nie wymienionych w niniejszej Umowie, robót i prac niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, odbioru końcowego przedmiotu Umowy i 
uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji zrealizowanego zadania. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego: 
a) na każdym etapie realizacji Umowy, w przypadku pojawienia się czynników mających 
wpływ na realizację przedmiotu Umowy tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, 
konstrukcyjnych, materiałowych itp.; Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia takiej 
akceptacji albo zgłoszenia uwag w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, 
chyba że udzielenie akceptacji lub zgłoszenie uwag wymagać będzie dłuższego czasu – w 
takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Wykonawcę o 
terminie udzielenie informacji; 
b) dla treści dokumentów wymaganych przez postanowienia Umowy lub przepisy prawa 
niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy – w takiej sytuacji, o ile nie 
zostało to uregulowane innymi postanowieniami Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu projekt stosownego dokumentu, a Zamawiający zobowiązany 
jest dokonać oceny takiego dokumentu w terminie 5 dni roboczych. W przypadku 
wątpliwości Zamawiającego, co do treści danego dokumentu, Zamawiający w terminie, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim przedstawi wątpliwości lub propozycje zmian 
wraz z uzasadnieniem, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić 
Zamawiającemu projekt dokumentu uwzględniający zmiany lub stanowisko merytoryczne w 
przypadku odmowy wprowadzenia zmian. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt 

wiedzy o warunkach lokalizacyjno-terenowych obszaru objętego przedmiotem Umowy w 
zakresie, w jakim powyższe nie wynika z postanowień Umowy. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie 
przeprowadzenie kontroli placu budowy, wykonywania przedmiotu Umowy, 
w szczególności realizowanych w toku realizacji robót budowlanych, stosowanych w ich 
toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji 
przedmiotu Umowy. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy. 

9.  Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i zamontowania każdego 
z urządzeń w ramach przedmiotu Umowy - nowego fabrycznie, kompletnego, 
nieużywanego, wolnego od jakichkolwiek wad oraz zgodnego z normami wynikającymi z 
obowiązujących w dacie dostawy i instalacji przepisów prawa, a po jego zainstalowaniu 
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lub uruchomieniu gotowych do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do przekazania 
Zamawiającemu instrukcji obsługi (w 2 egzemplarzach papierowych) i dokumentacji 
techniczno – serwisowej (w 2 egzemplarzach papierowych) oraz kary gwarancyjnej 
wystawionej przez producenta (w oryginale i niezależnie od postanowień dotyczących 
Gwarancji Jakości udzielanej przez Wykonawcę zgodnie z Umową) każdego urządzenia 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy zgodnie z § 9. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest przechowywać Umowę i związaną lub wynikająca z 
niej dokumentację oraz prowadzić na bieżąco dokumenty budowy w formie zgodnej z 
ustawą prawo budowlane oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi 
oraz innymi przepisami prawa. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 
i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji, nie później niż do najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy następujących dokumentów: 

1) planu BIOZ, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dla dokumentu wymienionego w pkt 1 
niniejszego ustępu akceptacji Zamawiającego. Dokument, o którym mowa w pkt 1 
niniejszego ustępu, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, zostanie włączony do 
Umowy, jako jej załączniki bez konieczności zmiany postanowień Umowy w drodze aneksu. 
W zakresie akceptacji przez Zamawiającego dokumentu, o których mowa w pkt 1 
niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 pkt 12 ppkt (i) – (iii) 
powyżej. 
11. Wszelkie propozycje wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie organizacji terenu 
realizacji robót budowlanych lub szczegółowe propozycje dotyczące wykonawstwa należy 
zgłaszać i uzgadniać z Zamawiającym. W przypadku akceptacji, Wykonawca na własny 
koszt opracuje wszelkie niezbędne dokumenty (projekty, specyfikacje) gwarantujące 
należyte wykonanie części robót budowlanych objętych proponowaną zmianą. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robot budowlanych 

wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów 
wykonania robót, wynikających z przepisów prawa i postanowień Umowy. Wykonawca 
pokryje wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z wykonywaniem robót lub 
powstałe w ich wyniku lub zastosowania przez Wykonawcę niewłaściwej technologii lub 
materiałów lub urządzeń przy wykonywaniu robót. 

13. W przypadku ujawnienia w toku ich wykonywania wad w przedmiocie Umowy, w 
szczególności w robotach budowlanych, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia 
w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad 
niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo 
polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te 
czynności przesądzą, że wady nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od 
Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady, w terminie określonym przez 
Zamawiającego, zgodnie z ust. 13, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej 
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, a koszty te lub ich odpowiednią część 
Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub potrącić je z Wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu odbiory robót budowlanych 
zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzaniem umożliwiającym dokonanie ich 
odbioru, zgodnie z Harmonogramem. Terminy sprawdzenia robót zanikających 
i ulegających zakryciu należy uwzględnić w Harmonogramie. Sprawdzenia robót 
zanikających i ulegających zakryciu następują w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego 
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powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Kierownika Budowy o gotowości do odbioru, a 
potwierdzenie sprawdzenia następuje poprzez wpis do dziennika budowy. Stron 
protokołu sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu z zastrzeżeniem praw 
Zamawiającego wynikających z przepisów prawa. Termin sprawdzenia, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim może ulec przesunięciu bez negatywnych konsekwencji dla żadnej 
ze Stron, jeżeli takie przedłużenie będzie konieczne lub uzasadnione, w szczególności 
ze względu na potrzebę rzetelnego przeprowadzenia sprawdzenia.  

16. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zapewni personel posiadający kwalifikacje zgodne z ofertą Wykonawcy 
złożoną w postępowaniu, w wyniku którego zawarto Umowę. Zmiana którejkolwiek z tych 
osób możliwa jest tylko po jej zaaprobowaniu przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaaprobuje proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy 
odnośne kwalifikacje proponowanej osoby to znaczy: wykształcenie, doświadczenie i 
uprawnienia będą takie same lub wyższe od kwalifikacji zastępowanej osoby. Jeżeli 
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 
należy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że 
osoba ta w ciągu 5 dni roboczych opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 
wpływu i związku z wykonywaniem Umowy. 
17. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą wraz z 

charakterystyką energetyczną obiektu Budynku w ilości 3 egzemplarzy. Całość 
dokumentacji należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej (na 
płycie CD- 3 egzemplarze). 

18. Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w sposób zgodny z wymaganiami 
obowiązujących przepisów prawa i przekaże go Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. W przypadku wystąpienia braków lub 
niezgodności w operacie kolaudacyjnym Wykonawca uzupełni dokumentację najpóźniej 
do dnia poprzedzającego rozpoczęcie czynności odbiorowych.  

19. Wykonawca na własny koszt  zobowiązany jest do usunięcia wszelkich nieprawidłowości 
stwierdzonych w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie .W razie 
niewykonania tego zobowiązania Zamawiający może we własnym zakresie wykonać 
powyższe prace lub zlecić podmiotowi trzeciemu wykonanie powyższych na koszt 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania przez Zamawiającego upoważnienia sądu, a 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tego kosztu w terminie 7 dni roboczych od daty 
otrzymania wezwania Zamawiającego; 

 
PODWYKONAWCY  nie dotyczy * ( zapis alternatywny)  

§ 7 
1. Wykonawca nie może powierzać wykonania robót budowlanych objętych Umową bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wydanej zgodnie z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, przy 
czym: 

a) umowa z podwykonawcą określać będzie w sposób jednoznaczny zakres robót 
powierzonych podwykonawcy wraz z ich zaznaczeniem na załączniku graficznym 
do umowy, sporządzonym w oparciu o Dokumentację projektową,  

b) koniecznym elementem umowy z podwykonawcą będzie wypełniony przez 
podwykonawcę przedmiar robót powierzonych podwykonawcy, sporządzony w 
oparciu o Harmonogram i Kalkulacje, na potrzeby ewentualnej weryfikacji przez 
Zamawiającego wartości robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, w 
tym robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

c) wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy zawartej przez Wykonawcę z 
podwykonawcą (aneksy do umowy z podwykonawcą) wymagają każdorazowej, 
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uprzedniej zgody Zamawiającego,  
d) Wykonawca nie może dopuścić podwykonawcy do wykonywania robót objętych 

zmianą lub uzupełnieniem (aneksem) umowy z podwykonawcą, przed uzyskaniem 
zgody Zamawiającego na dokonanie przedmiotowych zmian lub uzupełnień przez 
wskazanego podwykonawcę. 

2. Na powierzenie przez podwykonawcę robót budowlanych dalszemu podwykonawcy 
wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 
1 stosuje się odpowiednio. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace, w tym roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, oraz za wszelkie szkody 
przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim. 
4. W stosunku do Zamawiającego Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom robót 
budowlanych. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi naruszenie postanowień 
niniejszej Umowy.  
5. W związku z treścią ust. 4 i § 3 ust 4 Zamawiający ma prawo zatrzymania z kwoty 
wynagrodzenia płatnej Wykonawcy dowolną część tego wynagrodzenia w każdym 
przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiarygodnej informacji o zaległościach 
Wykonawcy w zapłacie wynagrodzeń należnych podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom robót budowlanych, w szczególności w przypadku poinformowania o tym 
Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub zwrócenia się o 
zapłatę należnego im wynagrodzenia.  
 

 
OSOBY UPOWAŻNIONE, INSPEKTOR NADZORU 

§8 
 
1. Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach 

związanych z realizacją niniejszej Umowy jest: ..............................., tel.   
......................, tel. kom.  .......................... . 

2. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach 
związanych z treścią niniejszej Umowy jest: ………………….. -  tel. ……………, tel. 
kom. ………... 

3. Obowiązki Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: 
Pan(i) …………………………………………………………………. 
tel.: ……………………… e-mail: …………………………………. 
4. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branża budowlana pełnić będzie: 
Pan(i) ……………………………………………………………. 
tel.: ……………………….. e-mail: …………………………… 
5. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branża elektryczna pełnić będzie: 
Pan(i) ……………………………………………………………. 
tel.: ……………………….. e-mail: …………………………… 
6. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branża sanitarna pełnić będzie: 
Pan(i) ……………………………………………………………. 
tel.: ……………………….. e-mail: …………………………… 
7. O zmianach osób wymienionych w ust 1-6 strony będą informowały się w drodze 

pisemnej, a zmiana powyższa nie będzie wymagała aneksu do Umowy i jest 
skuteczna od daty doręczenia oświadczenia o zmianie. 

8. Inspektor nadzoru działając w imieniu Zamawiającego ma prawo: 
a) Wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub 
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zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
wyrobów oraz urządzeń technicznych, 
 b) Żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie   bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z wymaganiami zamawiającego, obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
9. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń realizacji robót, 

których wykonanie mogłoby spowodować powstanie zobowiązań finansowych 
Zamawiającego, innych niż wynikające z niniejszej umowy. O fakcie wydania 
takiego polecenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego, powstrzymując się jednocześnie od jego wykonania do czasu 
zajęcia stanowiska przez Zamawiającego. 

10. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania 
jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
 

ODBIORY 
§ 9 

1. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest, na wniosek 
Wykonawcy, zgłoszony na co najmniej 3 dni  roboczych przed terminem odbioru, przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzany odpowiednim wpisem w dzienniku 
budowy.  

2. Odbiór częściowy dokonywany jest w celu prowadzenia bieżących, częściowych 
rozliczeń za roboty – zgodnie z Harmonogramem, przy czym odbiór robót wykonanych 
przez podwykonawcę, który przeprowadzany musi być z udziałem inspektora nadzoru,  
wymaga dołączenia przez Wykonawcę szczegółowego obmiaru robót podwykonawcy, 
sporządzonego z uwzględnieniem metodyki i wartości wskazanych w przedmiarze robót 
stanowiącym załącznik do Umowy z podwykonawcą. 

3. Celem wykluczenia wątpliwości Strony potwierdzają, iż nie dopuszczają możliwości 
dokonania przez jedną z nich jednostronnego odbioru robót zanikających 
i podlegających zakryciu lub odbioru częściowego skutecznego wobec drugiej Strony.  

4. Odbiór Częściowy dokonywany będzie protokolarnie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie 3 dni  roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru robót poprzez podpisanie odpowiednio Protokołu Odbioru 
Częściowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Po dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń i po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru 
Częściowego Wykonawca jest uprawniony do dokonania odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. 

5. Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór całkowicie zrealizowanego przedmiotu 
Umowy, dokonany przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Odbiór końcowy 
przedmiotu Umowy dokonywany przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
rozpocznie się w terminie 3 dni  roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy przez wszystkich 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego wymienionych w § 8 Umowy. Konkretną datę 
dzienną rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wskaże Wykonawcy Zamawiający, 
Odbiór końcowy trwać będzie nie dłużej niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem, iż termin 
ten może ulec przesunięciu bez negatywnych konsekwencji dla którejkolwiek ze Stron, 
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jeżeli takie przedłużenie będzie konieczne lub uzasadnione, w szczególności ze względu 
na potrzebę rzetelnego przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
Przedłużenie terminu odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga zmiany 
Umowy w formie aneksu, ale wymaga zgodnego oświadczenia Stron o przesunięciu 
terminu odbioru końcowego. Celem wykluczenia wątpliwości Strony potwierdzają, iż nie 
dopuszczają możliwości dokonania przez jedną z nich jednostronnego odbioru 
końcowego skutecznego wobec drugiej Strony. 

6. Jeżeli w czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy okaże się, że wymogi Umowy 
zostały spełnione, jak również nie stwierdzi się żadnej niezgodności z Umową, 
ani żadnej wady lub usterki w pracach, w tym w robotach budowlanych podlegających 
odbiorowi, do których Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy, Strony 
po zakończeniu procedury odbioru podpiszą dwa egzemplarze Protokołu Odbioru 
Końcowego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Po podpisaniu, 
dwa egzemplarze Protokołu Odbioru  Końcowego zatrzyma przedstawiciel 
Zamawiającego, a jeden egzemplarz przedstawiciel Wykonawcy. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzona jakakolwiek nieprawidłowość opisana 
w ust. 6, wówczas Wykonawca usunie niezgodność, usterkę lub wadę w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zakończenia 
procedury odbioru. Następnie procedura odbioru końcowego zostanie powtórzona 
w zgodności z ust. 5-6. 

8. W przypadku, gdy powtórne przeprowadzenie procedury odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy wykaże, że wymogi Umowy zostały spełnione, jak również nie 
stwierdzi się żadnej niezgodności z Umową, ani żadnej wady lub usterki w pracach, w 
tym w robotach budowlanych podlegających odbiorowi, do których Wykonawca jest 
zobowiązany na podstawie Umowy, Strony po zakończeniu procedury odbioru 
końcowego podpiszą trzy egzemplarze Protokołu Odbioru Końcowego, 

9. Jeżeli w trakcie ponownej procedury odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie 
stwierdzona jakakolwiek nieprawidłowość opisana w ust. 8, albo zostanie potwierdzone, 
że stwierdzone w pierwszej procedurze odbioru niezgodności, usterki lub wady nie 
zostały w całości lub pełnym zakresie usunięte, Zamawiający może:  

a) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy 
i odstąpi od Umowy, jeżeli niezgodności, usterki lub wady są istotne, a jeżeli niezgodności, 
usterki lub wady nie są istotne, Zamawiający będzie żądać obniżenia wynagrodzenia w 
odpowiednim stosunku. 
b) gdy niezgodności, usterki lub wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności 
wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od 
Umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne;  
c) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w 
odpowiednim stosunku.  
10.  W przypadkach odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, o których mowa w ust. 

9, odstąpienie ma skutek na przyszłość (celem wykluczenia wątpliwości Zamawiający 
może również wykonać prawo odstąpienia na podstawie Umowy w terminie 14 dni 
od dnia zakończenia ponownej procedury odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
i stwierdzenia jakakolwiek nieprawidłowości opisanej w ust. 8, albo potwierdzenia, 
że stwierdzone w pierwszej procedurze odbioru niezgodności, usterki lub wady 
nie zostały w całości lub pełnym zakresie usunięte), a Wykonawca jest zobowiązany 
do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy i do zwrotu 
Zamawiającemu udokumentowanych wydatków i kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. Zamawiający będzie uprawniony 
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do potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
11.  W przypadku żądania obniżenia przez Zamawiającego Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, zgodnie z ust. 9, Strony zobowiązane są do przystąpienia do ustaleń 
w sprawie wysokości obniżenia wynagrodzenia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. z uwzględnieniem charakteru i zakresu niezgodności, usterki lub wady. 
Strony dla robót budowlanych, do których Wykonawca jest zobowiązany na podstawie 
Umowy i podlegających odbiorowi, zastosują w pierwszej kolejności dane wynikające z 
Harmonogramu i Kalkulacji a w przypadku braku wystarczających danych - obiektywne 
mierniki wartości materiałów i nakładów rzeczowych robót budowlanych stosowanych 
dla rynku lokalnego, publikowanych np. w Katalogach Nakładów Rzeczowych i 
aktualnych nakładach rzeczowych, stawkach cen robocizny materiałów, sprzętu na 
podstawie np.  Sekocenbud . 

12.  Po ustaleniu przez Strony wysokości obniżenia wynagrodzenia zgodnie z ust. 9 Strony 
podpiszą Protokół Odbioru Końcowego do Umowy, w którym Zamawiający wskaże 
zakres niezgodności, usterek lub wad, jak też zostanie wskazana kwota obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
GWARANCJA JAKO ŚCI 

§ 10 
1. Na mocy niniejszej Umowy i bez konieczności wystawiania na rzecz Zamawiającego 
jakiegokolwiek innego (dodatkowego) dokumentu lub dokumentów lub podpisywania 
(zawierania) przez Zamawiającego jakichkolwiek umów, w tym serwisowych, Wykonawca 
udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości: na prawidłowe i zgodne z postanowieniami 
Umowy wykonanie przedmiotu Umowy w całości, jak też w każdej jego części, zakresie lub 
elemencie na okres 36 miesi ęcy  liczonych od daty podpisania przez Strony Protokołu 
Odbioru Końcowego zgodnie z § 9. 
2. Wykonawca udziela Gwarancji Jakości, o której mowa w ust. 1 w taki sposób, 
aby Zamawiający mógł realizować w stosunku do Wykonawcy wszelkie uprawnienia 
wynikające z Gwarancji Jakości w odniesieniu do każdej z prac stanowiących przedmiot 
Umowy, w szczególności robót budowlanych, każdego elementu lub części tych prac, 
każdego z urządzeń, ich części, zakresie uprawniającym w szczególności do: 
a) nieodpłatnej naprawy urządzenia lub jego części dostarczonych/ zainstalowanych/ 
uruchomionych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy bądź odpowiednio ich 
elementów/części w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu; 

b) nieodpłatnej wymiany urządzenia bądź jego elementów/części na wolne od wad 
w przypadku wystąpienia usterek lub awarii niemożliwych do naprawienia; 

c) nieodpłatnego poprawienia wad lub błędów w pracach stanowiących przedmiot 
Umowy, w szczególności robotach budowlanych, jakichkolwiek ich częściach 
lub elementach, w tym wszelkich materiałach lub urządzeniach wbudowanych 
w trakcie realizacji tych prac, ujawnionych po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Końcowego; 

d) nieodpłatnego poprawienia wad lub błędów w dokumentacji z jej części, będącej 
elementem prac, o których mowa w lit. c) lub dostarczonej lub wykonanej celem 
realizacji przedmiotu Umowy, ujawnionych po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

Strony ustalają, iż wykonanie przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej 
określane będzie dla potrzeb niniejszego paragrafu, jako naprawa. 
3. Strony ustalają, iż dla celów niniejszego paragrafu: 
a) awaria – oznacza wystąpienie nieprawidłowości w pracy urządzenia, w przypadku, 
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której nie istnieje możliwość używania urządzenia albo wystąpienie nieprawidłowości w 
pracy urządzenia, w przypadku której istnieje możliwość używania urządzenia, ale 
urządzenie w zauważalny sposób nie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem lub 
właściwościami. 
b) wada lub błąd – oznacza jakąkolwiek niezgodność z postanowieniami Umowy 
lub przepisami prawa, normami jakościowymi lub technicznymi w pracach stanowiących 
przedmiot Umowy, w szczególności robotach budowlanych, jakichkolwiek ich częściach lub 
elementach, w tym wszelkich materiałach lub urządzeniach wbudowanych w trakcie 
realizacji tych prac, lub w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 lit d) lub którejkolwiek z jej 
części. 
4.  Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wszelkie awarie, wady lub błędy niezwłocznie 
po ich stwierdzeniu. Zamawiający będzie mógł dokonywać zgłoszeń w dni robocze, 
w godzinach: 8 - 16, pod numer telefonu:______________, fax: ___________, oraz pocztą 
elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: ________ 
5.  W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w ust. 6 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa 
w § 11, lub Zamawiający będzie miał prawo do dokonania naprawy we własnym zakresie, a 
kosztami powstałymi z tego tytułu, niezależnie od zapłaty kary umownej, będzie mógł 
obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. 
6. Gwarancja Jakości będzie świadczona na podstawie poniższych kategorii i zasad: 

a) awaria - czas reakcji – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia awarii przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 4 z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy termin ten 
upływa w innym dniu niż dzień roboczy za zachowanie terminu uważane będzie 
podjęcie naprawy o godz. 8 pierwszego następnego dnia roboczego, czas naprawy 
awarii - maksymalnie 5 dni roboczych; 

b) wady lub błędy – czas reakcji maksymalnie 3 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 4 z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy termin ten 
upływa w innym dniu niż dzień roboczy z zachowanie terminu uważane będzie 
podjęcie naprawy o godz. 8 pierwszego następnego dnia roboczego; 

c) czas reakcji rozumiany jest, jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia 
naprawy, 

d) czas naprawy – z wyłączeniem lit. b) powyżej - rozumiany jest, jako czas 
od momentu podjęcia/rozpoczęcia naprawy do momentu ukończenia realizacji 
naprawy; dla wad lub błędów czas naprawy wyznaczony jest przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem racjonalnych terminów usunięcia danej wady lub błędu; 

e) dni robocze rozumiane są, jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

f) za moment zakończenia naprawy uważa się: 
i. dzień (godzinę) występujące na podpisanym przez Zamawiającego potwierdzeniu 

wykonania naprawy w postaci protokołu, gdy naprawa była realizowana w miejscu 
powstania awarii, wady lub błędu, lub 

ii. dzień dostarczenia Zamawiającemu wymienionego urządzenia bądź jego 
elementów/części wolnego od wad, a jeżeli wymagana jest 
instalacja/montaż/uruchomienie – dzień instalacji/ montażu/ uruchomienia - w 
przypadku, gdy naprawa nie była wykonywana w miejscu powstania awarii, wady lub 
błędu; 

iii.  dzień występujący na podpisanym przez Zamawiającego potwierdzeniu 
wykonania naprawy w postaci protokołu, gdy naprawa dotyczyła błędu lub wady; 

g) jeżeli Zamawiający nie uznaje naprawy powinien w terminie 2 dni roboczych od 
upływu terminów wskazanych w lit. f pkt (i) lub pkt (ii) lub pkt (iii) zgłosić reklamację 
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wykonania naprawy. Jeżeli Zamawiający nie złoży reklamacji, naprawę uważa się za 
zakończoną, 

h) wszystkie naprawy będą wykonywane na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy w 
miejscu powstania awarii, wady lub błędu z wyłączeniem napraw dokumentacji lub 
innych elementów nie podlegających naprawie w miejscu powstania awarii, wad lub 
błędu. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu powstania 
awarii, wady lub błędu, naprawa może zostać wykonana w miejscu wskazanym 
przez Wykonawcę – w tym przypadku ewentualne koszty transportu do i z miejsca 
naprawy pokrywa Wykonawca, jak również ponosi ryzyko transportu i 
odpowiedzialność za przedmiot podlegający naprawie w miejscu naprawy. 

i) Wykonawca – w celu naprawy - jest zobowiązany pokryć wszelkie należności celne, 
podatki, koszty ubezpieczenia i transportu, jeśli takie wystąpią a także koszty 
podróży, zakwaterowania, utrzymania oraz transportu lokalnego i pracy swojego lub 
obcego personelu wykonującego naprawy. 

j) liczba napraw uprawniających do wymiany danego urządzenia na nowe – 
maksymalnie 3 naprawy elementu lub części urządzenia  

7. Po upływie okresu Gwarancji Jakości, Strony podpiszą Protokół Odbioru 
Pogwarancyjnego stwierdzający, że uwzględniając zakres udzielonej Gwarancji Jakości, 
jakiekolwiek zgłoszone przez Zamawiającego awarie, wady lub błędy zostały uwzględnione 
przez Wykonawcę i usunięte, a przedmiot Umowy funkcjonuje prawidłowo. Wzór Protokołu 
Odbioru Pogwarancyjnego stanowi Zał ącznik nr 4. 
8. Okres Gwarancji Jakości zostanie w przypadku każdej naprawy przedłużony o czas, w 
którym Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia lub z jego części z powodu 
skorzystania przez niego z uprawnień Gwarancji Jakości oraz w przypadku Gwarancji 
Jakości dla prac stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności robót budowlanych, 
jakichkolwiek ich części lub elementów, w tym wszelkich materiałów lub urządzeń 
wbudowanych w trakcie realizacji tych prac oraz dokumentacji– o czas wykonywanej 
naprawy. 
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości. Celem wykluczenia wątpliwości 
Strony potwierdzają, iż okres rękojmi dla przedmiotu Umowy wynosi 3 lata i rozpoczyna się 
od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru końcowego przedmiotu Umowy zgodnie 
z § 9. 

KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 
§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
1) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto . bez podatku 

od towarów i usług w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę, w 
terminie, o którym mowa w § 2 Harmonogramu lub Kalkulacji za każdy dzień 
opóźnienia 

2) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto tj. bez podatku 
od towarów i usług w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z naruszeniem 
zasad BHP, 

3) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto tj. bez podatku 
od towarów i usług za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danej pracy lub 
czynności, w tym roboty budowlanej, liczony od dnia wyznaczonego na ich 
wykonanie wynikającego z Harmonogramu, do dnia faktycznego wykonania lub 
odbioru,  

4) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto tj. bez podatku 
od towarów i usług za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy 
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w stosunku do terminu realizacji określonego w § 2 ust. 2 lit b) do dnia 
faktycznego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy; 

5) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto tj. bez podatku 
od towarów i usług za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub błędów w 
okresie Gwarancji Jakości od dnia następującego po dniu wyznaczonym na 
usunięcie wad lub błędów do dnia faktycznego ich usunięcia potwierdzonego 
protokołem, o którym mowa w § 10 ust. 6 lit f),  

6) 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto 
tj. bez podatku od towarów i usług za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii 
w okresie Gwarancji Jakości od dnia następującego po dniu wynikającym z treści 
§ 10 na usunięcie awarii do dnia faktycznego usunięcia awarii potwierdzonego 
protokołem, o którym mowa w § 10 ust. 6 lit f), 

7) 5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto tj. bez podatku 
od towarów i usług z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy;  

8) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto tj. bez podatku 
od towarów i usług za każdy przypadek nieobecności Wykonawcy na naradach 
organizacyjnych lub na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 4 
pkt 18. 

9) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 netto tj. bez podatku 
od towarów i usług za każdy przypadek, w przypadku nie przedłożenia 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych w 
terminach wskazanych w §15.  

2. W każdym innym niż opisany w ust. 1 przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo 
do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 netto tj. bez podatku od 
towarów i usług za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
postanowień Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w ust. 1 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub 
w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały 
zastrzeżone. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 
zakwestionowanego lub niewykorzystanego dofinansowania z tytułu udzielonych 
przez Wojewodę Podkarpackiego i Powiat Sanocki dotacji a spowodowanych 
nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę. Wysokość kary umownej przewidzianej w niniejszym ustępie nie może 
przekroczyć wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 12 
  
1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa 

odstąpienia wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego lub ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości na piśmie, w terminie 14 dni od 
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dnia powzięcia wiadomości w przypadku, gdy:  
a) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, 
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji; 
b) opóźnienie w realizacji obowiązków Wykonawcy w zakresie terminów ich wykonania 
(lub wykonania danej czynności) innych niż wynikające z § 2 przekracza 14 dni; 
c) zwłoka w realizacji Umowy w stosunku do Harmonogramu przekracza 14 dni 
z wyłączeniem treści lit. b) powyżej; 
d) nastąpiło skuteczne zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy albo majątku, 
którym Wykonawca się posługuje dla wykonania przedmiotu Umowy, w tym przedmiotów 
majątkowych służących wykonaniu przedmiotu Umowy, w szczególności, lecz niewyłącznie 
maszyn lub urządzeń, jak również innych składników majątkowych i rachunków bankowych 
Wykonawcy; 
e) instytucja finansująca zawiesza Zamawiającemu finansowanie, z którego są 
dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy, co powodowałoby, iż Wykonawca nie otrzyma 
należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności. Niezależnie od 
skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do 
zawiadomienia Wykonawcy o zawieszeniu finansowania w terminie 7 dni od otrzymania od 
dysponenta środków finansowych zawiadomienia o zawieszeniu. 
3. Celem uniknięcia wątpliwości Strony uznają, iż odstąpienie od Umowy, o którym mowa w 

ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu ma skutek wstecz, a jeżeli zostało dokonane po 
podpisaniu Protokołu Odbioru końcowego przedmiotu Umowy - na przyszłość. 
Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 5 i § 18 ma skutek na przyszłość. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej: 
a) w przypadku odstąpienia ze skutkiem wstecz od Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot zapłaconych Wykonawcy przez 
Zamawiającego do daty odstąpienia oraz udokumentowanych wydatków i kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. W takim 
przypadku – jeżeli znajdzie to zastosowanie - Wykonawca na swój koszt i ryzyko przywróci 
miejsce wykonywania przedmiotu Umowy do stanu pierwotnego; 
b) w przypadku odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość z wyłączeniem 
sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, Strony 
zastosują postanowienia ust. 8 poniżej. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę (bez 
względu na podstawę i skutek odstąpienia) strony obciążają następujące dodatkowe 
obowiązki:  
a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub przeniesienie na niego wszelkie prawa, 
tytuły itp. dotyczące przedmiotu Umowy, w tym do dokumentacji aktualne na dzień 
odstąpienia lub wymagane postanowieniami Umowy, 
b) Wykonawca sporządzi w trzech jednakowych egzemplarzach w tym dwóch dla 
Zamawiającego) i jednym dla Wykonawcy całą wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy 
dokumentację, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez 
Wykonawcę związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia i dostarczy 
Zamawiającemu oraz przeniesie na Zamawiającego prawa (w tym prawa autorskie 
majątkowe) do utworów zgodnie z postanowieniami § 13 bez osobnego wynagrodzenia. 
c)  Wykonawca wstrzyma dalszą realizację Umowy poza robotami określonymi przez 
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia (o czym Zamawiający zobowiązany 
jest we wskazanym terminie poinformować Wykonawcę), koniecznymi dla zabezpieczenia 
już zrealizowanych prac, w tym robót budowlanych (roboty zabezpieczające). 
d) Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia wykona na swój koszt roboty 
zabezpieczające a następnie usunie sprzęt budowlano - montażowy i wycofa swój personel 
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z terenu budowy, uporządkuje teren budowy i przekaże teren budowy Zamawiającemu. 
7. W każdym przypadku odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b, po zakończeniu przez Wykonawcę 
realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 6 lit. d, w terminie 7 dni od daty wykonania 
wskazanych obowiązków, Strony sporządzą protokół inwentaryzacji (dalej Protokół 
inwentaryzacji) , w którym określą wartość prac, w tym robót budowlanych wykonanych do 
odstąpienia od Umowy z wyłączeniem robót zabezpieczających (o ile będzie to miało to 
miejsce ze względu na stan faktyczny). Strony ustalają, iż wartość takich prac, w tym robót 
budowlanych ustalą stosując w szczególności ceny wynikające z kalkulacji ceny ofertowej 
stanowiącej integralną część oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu, w wyniku którego 
Umowa została zawarta oraz obiektywne mierniki wartości materiałów i robót budowlanych 
stosowanych dla rynku lokalnego, publikowanych np. w KNR lub Sekocenbud. 
9. Zamawiający, na podstawie Protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 8 powyżej 
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy ustalonej, a niezapłaconej ceny prac, w 
tym robót budowlanych prawidłowo wykonanych przez Wykonawcę do daty złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu (o ile będzie to miało to miejsce ze względu na 
stan faktyczny). 

 
PRAWA AUTORSKIE 

§13 
1. O ile powyższe znalazłoby zastosowanie wskutek lub dla celu realizacji przedmiotu 

Umowy, a stworzony przez Wykonawcę dany dokument byłby utworem w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Wykonawca oświadcza, 
że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji, która 
powstanie w związku i w wyniku wykonania Umowy, w tym w szczególności wszystkie 
autorskie prawa majątkowe przysługujące wszystkim podwykonawcom, twórcom lub 
współtwórcom. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych do dokumentacji sporządzonej w wykonaniu Umowy. Autorskie prawa 
majątkowe do dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania Umowy, przechodzą 
na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa 
w § 9 (z zastrzeżeniem treści postanowień § 12 ust. 6) i w związku z tym – o ile znajdzie 
to zastosowanie - Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich 
autorskich praw majątkowych, będących przedmiotem przeniesienia na 
Zamawiającego, poprzez złożenie – w Protokole Odbioru Końcowego – zgodnych z 
rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym zapewnień, że: 

a) przysługują mu na zasadzie wyłączności prawa autorskie do całości 
dokumentacji, 

b) dokumentacja nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw 
autorskich, 

c) nie przeniósł na żaden podmiot uprawnienia do zastosowania 
dokumentacji lub jej części, 

d) nie udzielił żadnych zezwoleń na wykonywanie autorskich praw 
majątkowych  
do utworów zależnych stanowiących opracowania dokumentacji, 

e) nie zobowiązał się wobec żadnego podmiotu do niewykonywania 
autorskich praw osobistych do dokumentacji oraz utworów zależnych 
stanowiących opracowania tej dokumentacji, 

f) przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego 
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nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też 
nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich. 

3. W zakresie autorskich praw osobistych, Wykonawca ponadto: 
a) zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 

dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej Umowy, 
oraz utworów zależnych stanowiących jej opracowanie, 

b) zagwarantuje, że osoby fizyczne będące twórcami nie będą wykonywały 
swoich autorskich praw osobistych, w sposób, który będzie mógł 
ograniczyć lub uniemożliwić Zamawiającemu korzystanie z praw 
nabytych na mocy niniejszego paragrafu. 

4. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji 
stworzonej na podstawie Umowy (zwanej na potrzeby niniejszego ustępu dokumentacją 
bądź dziełem), obejmuje w szczególności: 

a) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części do realizacji 
jakiejkolwiek inwestycji, 
b)  prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi  
do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym: 
i. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia całości lub części (fragmentów) dzieła – 
zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie całości lub części (fragmentów) dzieła 
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, 
taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia 
elektroniczne, jak również wprowadzanie dzieła lub jego fragmentów do pamięci dowolnej 
ilości komputerów,  
ii. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami dzieła – wprowadzenie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału lub nośników, a także rozpowszechnianie egzemplarzy 
utrwalonych lub zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub zwielokrotnionych fragmentów 
dzieła; 
iii. w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w ppkt. ii – 
wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie dzieła lub jego 
fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, 
iv. dokonywanie tłumaczeń całości lub części (fragmentów) dzieła i ich utrwalanie lub 
zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie tłumaczeń, jak też ich rozpowszechnianie i 
udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej ilości 
egzemplarzy, 
v. łączenie dzieła oraz jego fragmentów z innymi utworami, także takimi, które nie 
powstały w wyniku działań Wykonawcy i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz 
rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w 
dowolnej ilości egzemplarzy,  
c) zgodę Wykonawcy na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw 
zależnych, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie 
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie 
Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w lit. b) powyżej, 
d) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na 
zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. 
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ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w lit. b) 
powyżej. 
5. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy z zastrzeżeniem treści ust. 6 poniżej. 
6. W związku z treścią ust. 1-4 Wykonawca gwarantuje dodatkowo, że jako posiadający 

prawa do dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy 
niezależnie od faktu, czy ich właścicielem lub autorem jest Wykonawca czy osoba 
trzecia, posiada wszelkie niezbędne prawa własności przemysłowej lub intelektualnej 
do dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy w zakresie 
umożliwiającym Wykonawcy prawidłową realizację Umowy, a Zamawiającemu 
korzystanie z przedmiotu Umowy oraz, że dokumentacja, dostarczona w ramach 
realizacji Umowy, nie narusza żadnych praw własności przemysłowej lub intelektualnej 
osób trzecich i nie są przedmiotem roszczenia osób trzecich. 

7. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z 
tytułu naruszenia praw określonych w niniejszym paragrafie lub z tytułu jakiejkolwiek 
zapłaty za korzystanie z dokumentacji dostarczonej w ramach realizacji Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do negocjacji Zamawiającego lub zastąpić 
Zamawiającego w negocjacjach ze zgłaszającym lub przystąpić do postępowania lub 
podjąć wszelkie możliwe działania celem przystąpienia do postępowania w charakterze 
strony, a gdy to nie będzie możliwe – w charakterze interwenienta ubocznego, pod 
warunkiem zawiadomienia Wykonawcy o toczącym się postępowaniu negocjacyjnym 
lub sądowym. 

8. Wykonawca pokryje wszelkie szkody, koszty w tym wynagrodzenia, w tym 
pełnomocników prawnych Zamawiającego i odszkodowania ustalone lub poniesione 
przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 
naruszenia praw określonych w niniejszym paragrafie, w tym zasądzone od 
Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej w prawomocnym orzeczeniu sądowym lub 
ustalone umownie, pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy o zgłoszeniu roszczeń, 
o których mowa w terminie do 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia roszczenia. 

9. Jeżeli dokumentacja zostanie uznana za naruszającą prawa własności przemysłowej 
lub intelektualnej, to Wykonawca na swój koszt uzyska dla Zamawiającego prawa do 
kontynuowania korzystania z takiej dokumentacji lub za zgodą Zamawiającego 
dostarczy na swój koszt nową lub dokumentację. 

10. Z chwilą rozwiązania (w tym odstąpienia od Umowy) następuje przelew całości 
autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu Umowy lub jego części na 
Zamawiającego, a przeniesienie tych praw dotyczy w szczególności praw 
wymienionych w ust. 4.  

 
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

§ 14 
1. Wykonawca w dniu wejścia w życie Umowy złoży Zamawiającemu zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy (dalej zabezpieczenie) o wartości 5 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług określonego w § 3 ust. 1 
Umowy.  
2. Zabezpieczenie stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji Umowy lub naruszenia zobowiązań z 
niej wynikających. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, jak  
również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych należności, w tym 
odszkodowań należnych Zamawiającemu, a wynikających z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego, w tym nieterminowego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Potrącenie nie 
wymaga składania Wykonawcy odrębnego oświadczenia 
3. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie innej niż pieniężna tj. w formie 
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, beneficjentem takiej gwarancji będzie 
wyłącznie Zamawiający, a płatność z takiej nieodwołalnej gwarancji następować będzie 
bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.  
4. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji 
bankowej albo ubezpieczeniowej na okres krótszy niż wskazany w ust. 7 zobowiązany jest 
na 3 dni przed upływem okresu ważności danej gwarancji przedstawić nową gwarancję. W 
przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu obowiązkowi, wynagrodzenie należne 
Wykonawcy – jeżeli będzie należne  - na podstawie § 3 zostanie wypłacone w kwocie 
pomniejszonej o kwotę należnego zgodnie z ust. 1 lub ust. 7 zabezpieczenia, a zatrzymana 
kwota stanowić będzie kaucję gwarancyjną.  
5. W przypadku dokonania przez Zamawiającego potrącenia jakichkolwiek kwot 

z zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, Wykonawca obowiązany jest w terminie 
7 dni od dnia dokonania potrącenia uzupełnić kwotę zabezpieczenia do kwoty określonej 
w ust. 1 lub wynikającej z ust. 7 lit. b).  

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia wniesionego 
w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, Wykonawca zobowiązany jest 
do uzupełnienia zabezpieczenia do kwoty określonej w ust. 1 lub wynikającej z ust. 7 lit. 
b) nie późnej niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o 
skorzystaniu z zabezpieczenia. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu 
obowiązkowi, wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie § 3 – jeżeli będzie 
należne  - zostanie wypłacone w kwocie pomniejszonej o kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy podlegającą uzupełnieniu, a zatrzymana kwota stanowić 
będzie kaucję gwarancyjną. 

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy: 
a) 70% zabezpieczenia, tj. ….zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany tj. od daty odpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego,  zgodnie z § 9.       
b) 30% zabezpieczenia, tj. ….zł pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy i zwrócone zostanie 15 dnia po upływie okresu 
rękojmi za wady (z uwzględnieniem treści § 10 ust. 9). 
 

UBEZPIECZENIE 
§ 15 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty wejścia w życie 
Umowy kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy na sumę nie mniejszą niż 
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)  Kopia powinna być potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  

2. Zawarta przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia potwierdzona polisą, o której mowa 
w niniejszym paragrafie powinny zapewniać wypłatę odszkodowania w złotych. 

3. W przypadku, kiedy termin ważności polisy, której kopia została przedłożona 
Zamawiającemu, nie obejmuje całego okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest odnawiać umowy ubezpieczenia na swój koszt i w taki sposób, aby 
zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy 
rozumiany dla celów niniejszego paragrafu, jako okres obejmujący okres udzielonej 
Gwarancji Jakości, oraz przedstawiać Zamawiającemu kopie kolejnych polis w ciągu 7 
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(siedmiu) dni od daty zawarcia danej umowy ubezpieczenia. 
4. W przypadku nie przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający ma prawo 
do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 11.  

5. Ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego, które przewyższą sumy 
ubezpieczeniowe wynikające z treści polis ubezpieczeniowych lub których nie obejmują 
polisy ubezpieczeniowe, zostaną pokryte we własnym zakresie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

 
KOMUNIKACJA 

§ 16 
1. Z wyłączeniem odstąpienia od niniejszej Umowy, Protokołu Odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego, dla których wymagana jest 
forma pisemna, wszelka korespondencja Stron, dokonywana będzie za 
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej kierowanej na adresy i numery: 

Dla Zamawiającego: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok (sekretariat) 
Tel.:+13 46562100 Fax: +13 4656200 
e-mail: szpital@zozsanok.pl  
Dla Wykonawcy: ___________________ 
2. Strony ustalają, z zastrzeżeniem ust. 1, że podstawowym środkiem wykorzystywanym 
do bieżącej komunikacji miedzy Stronami będzie poczta elektroniczna lub faks. W 
przypadku doręczeń dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokument 
uznaje się za doręczony w chwili, gdy zostanie on wprowadzony do sieci w taki sposób, że 
druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią. 
3.  W przypadku konieczności dokonania czynności w formie pisemnej, jak też dla celów 
doręczenia faktury, korespondencja kierowana będzie na następujące adresy Stron: 
Zamawiający:   ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok ( Dyrektor SPZOZ w Sanoku) 
Wykonawca:_______________ 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianie danych 
kontaktowych wskazanych w ust. 1 oraz adresowych (ust. 3), w dacie wystąpienia 
zmiany, z zastrzeżeniem, iż zmiana jest skuteczna od daty powzięcia przez Stronę 
informacji o zmianie. Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów, danych 
kontaktowych lub adresu korespondencyjnego nie stanowi zmiany Umowy 
wymagającej aneksu i jest skuteczna od doręczenia drugiej Stronie informacji o 
zmianie. 

 
KLAUZULA POUFNO ŚCI 

§ 17 
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji i będą objęte 
tajemnicą przedsiębiorstwa (handlową) przez Wykonawcę. W okresie obowiązywania 
Umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania bez względu na przyczynę Wykonawca nie 
będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska 
w związku z realizacją Umowy, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynika z 
obowiązujących przepisów. 

2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają 
własnością Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po zakończeniu 
jej obowiązywania bez względu na przyczynę Wykonawca jest zobowiązany 
do ich zwrotu. Wykonawca ma prawo do sporządzenia jednej kopii każdego 
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dokumentu lub informacji otrzymanych od Zamawiającego, o ile powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają sporządzenia takiej kopii. 

3. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki będą 
przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 
Wykonawca będzie dokonywał zwrotu otrzymanych od Zamawiającego wszystkich 
dokumentów, planów, danych i innych informacji oraz ich nośników 
za potwierdzeniem zwrotu. 

4. Postanowienia zawarte w niniejszej klauzuli poufności nie będą stanowiły przeszkody 
dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która była znana Wykonawcy 
przed zawarciem Umowy bez obowiązku zachowania poufności lub została 
zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać 
ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych. 

5. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków, 
zapewniających dochowanie tajemnicy zawodowej i poufności wobec dokumentów i 
informacji otrzymanych od Zamawiającego w stosunku do swoich podwykonawców 
lub innych podmiotów działających w imieniu lub na rzecz Wykonawcy w związku lub 
celem realizacji przedmiotu Umowy.  

SIŁA WYŻSZA 
§ 18 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań umownych, jeżeli spowodowane to zostało zdarzeniem 
o charakterze siły wyższej. Strona dotknięta działaniem siły wyżej (przez co na potrzeby 
niniejszego postanowienia rozumie się działanie czynnika zewnętrznego, o charakterze 
obiektywnym i w żadnym stopniu niezależnym od Strony lub Stron, którego działania nie 
dało się przewidzieć ani mu zapobiec) zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania 
drugiej Strony o działaniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie działania. 
2. W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 14 dni od dnia zawiadomienia 
drugiej Strony o jej działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany 
(ustalenia nowych) terminów realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub 
wynagrodzenia (która nie może być wyższe niż określone § 3), z zastrzeżeniem, iż Strony 
mogą postanowić o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron. W przypadku, gdy siła 
wyższa działała dłużej niż 14 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, 
każda ze Stron może odstąpić od Umowy całości w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia 
drugiej Strony o działaniu siły wyższej, chyba że Strony wspólnie postanowią o rozwiązaniu 
Umowy za porozumieniem Stron. 
3. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez 
Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego. 
4. W przypadku odstąpienia przez daną Stronę od Umowy, stosuje się postanowienia 
§ 12 ust. 5 lit. b) i § 12 ust. 6-9. 
5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku porozumienia Stron 
o rozwiązaniu Umowy. 

 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§ 19 
Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów 
powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w trakcie wykonywania Umowy i/lub jej 
interpretacji. O ile w przypadkach określonych w zdaniu pierwszym rozwiązanie sporu nie 
powiedzie się, zostanie on poddany przez którąkolwiek ze Stron pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Sąd, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim będzie również właściwy w każdym przypadku sporu między stronami 
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związanego lub wynikającego z Umowy, bez względu na czas zaistnienia lub powstania 
sporu. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu: 
a)  uszkodzenia jakiegokolwiek mienia Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy; 
b) innych ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego, jak również  
c) narażenia życia, zdrowia lub mienia pracowników Zamawiającego, a także osób lub 
instytucji przebywających na terenie Zamawiającego lub w każdym innym miejscu realizacji 
przedmiotu Umowy, które zostały spowodowane przez Wykonawcę lub przez osoby 
realizujące w jego imieniu i na jego rzecz Umowę, w tym przez podwykonawców 
Wykonawcy lub inne osoby działające w jego imieniu lub na rzecz Wykonawcy. 
3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy i odpowiada, jak za swoje własne 
działania lub zaniechania, w tym za działania lub zaniechania podwykonawców lub innych 
osób działających w jego imieniu lub na rzecz Wykonawcy. 
4. Zaniechanie lub opóźnienie którejkolwiek ze Stron w domaganiu się ścisłego wykonania 
jakichkolwiek zobowiązań drugiej Strony lub w skorzystaniu z uprawnień lub środków 
prawnych zawartych w Umowie lub wynikających z przepisów prawa, nie będzie 
interpretowane, jako ograniczenie lub zrzeczenie się, w tym na przyszłość wyżej 
wymienionych uprawnień. Wszystkie takie uprawnienia będą kontynuowane i pozostają w 
mocy, a żadna ich zmiana nie może być traktowana, jako dokonana, o ile nie zostanie 
wyrażona na piśmie i podpisana przez obie Strony. 

 
ZMIANY W UMOWIE 

§ 21 
1. Zmiany Umowy mogą nastąpić w przypadkach określonych we wcześniejszych jej 
postanowieniach. Ponadto, zmiany Umowy mogą nastąpić, gdy konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z: 
a) zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnego od Stron,  
b) konieczności zmiany Harmonogramu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy wskutek 

zaistnienia obiektywnych przyczyn technicznych lub zaistnienia zdarzenia, które 
uniemożliwiłoby terminowe wykonanie zobowiązań lub zaistnienia innych okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy lub, których Wykonawca przy zachowaniu należytej 
staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również zaistnienia innych 
przeszkód lub utrudnień w wykonywaniu przedmiotu Umowy spowodowanego przez 
osoby trzecie, 

c) konieczności zmiany Harmonogramu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy wskutek 
zaistnienia zdarzenia/zdarzeń niezależnego od Zamawiającego lub niezawinionych 
przez Zamawiającego, w tym takiego/takich, których Zamawiający przy zachowaniu 
należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również w przypadku 
zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników, 

d) konieczności zmiany Harmonogramu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy 
wynikającej z przyczyn zależnych od Strony, gdy zmiana terminu jest konieczna dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, ale niedochowanie terminu nie wynika z 
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa danej Strony; 

e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
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realizację Umowy;  
f) konieczności wprowadzenia zmian dotyczących treści o charakterze informacyjno – 

instrukcyjnym, niezbędnym dla sprawnej realizacji Umowy w szczególności: zmian osób 
uprawnionych do kontaktów, zmian osób odpowiedzialnych za potwierdzenie 
prawidłowej realizacji Umowy wraz z numerami telefonów, faksu, poczty elektronicznej, 
etc.; 

g) obniżenia wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wynikających z 
Umowy lub przepisów prawa; 

h) zmiany wysokości Wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących 
dotyczących podatku od towarów i usług, z strzeżeniem, iż w przypadku obniżenia 
stawki podatku od towarów i usług w stosunku do wskazanej w ofercie Wykonawcy cena 
ulegnie obniżeniu w takiej wysokości, w jakiej obniżeniu uległa stawka podatku od 
towarów i usług, a w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług w 
stosunku do wskazanej w ofercie Wykonawcy cena ulegnie podwyższeniu w takiej 
wysokości, w jakiej podwyższeniu uległa stawka podatku od towarów i usług – w każdym 
z wymienionych w drodze aneksu do Umowy; 

i) zmiany strony Umowy tj. Wykonawcy, w sytuacji wystąpienia sukcesji generalnej 
z mocy prawa, 

j) konieczności lub uzasadnionej potrzeby zmiany jakości lub innych parametrów 
technicznych lub jakościowych charakterystycznych dla przedmiotu Umowy  
(w szczególności rozwiązania technologiczne), ze względu na zmiany obowiązujących 
przepisów lub inne okoliczności niezależne do Stron lub, na które pomimo zachowania 
należytej staranności którakolwiek Strona nie miała wpływu, z zastrzeżeniem, iż w 
żadnym wypadku Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie może 
ulec zwiększeniu. 

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie wynikającym z ust. 1 wymaga uprzedniego 
złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian 
i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez 
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robot dodatkowych 
zlecenie wykonania tych robót nastąpi na warunkach i w trybie wynikającym z art. 67 ust. 1 
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Jakiekolwiek zmiany Umowy nie powodują zwiększenia ceny, o której mowa w § 3 ust. 
1 z zastrzeżeniem zmian wynikających wskutek zmian stawek podatku od towarów i usług. 
4. Jakiekolwiek zmiany Umowy opisane w niniejszym paragrafie wymagają pod rygorem 
nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 
5. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przez Wykonawcę przekazane 
(przelane, scedowane) na rzecz osób trzecich. 
 

§ 22 
1. Z zastrzeżeniem treści § 21 Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zgodnej woli Stron 

wyrażonej w formie pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, chyba że z postanowień 
Umowy wynika, iż określona czynność lub działanie stanowi zmianę Umowy nie 
wymagającą formy aneksu. 

2. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie 
mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch egzemplarzach 
dla Zamawiającego oraz jednym egzemplarzu dla Wykonawcy 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 
(Wzór) 

 Protokół Odbioru Cz ęściowego* 
(wykonanych w okresie od dnia ............ do dnia .............)  

sporządzony dnia ..........................  
 
Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału 
Neurologicznego wraz z administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia 
funkcjonowania nowego obiektu” nr umowy ........... ............................................. 
 
Komisja w składzie przystąpiła w dniu …………………… do czynności odbiorowych :  
 
Przedstawiciele Zamawiającego:  
 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego  
 
Przedstawiciele Wykonawcy:  
 
Przedstawiciele Podwykonawcy:  
 

Komisja stwierdza co nast ępuje:  
1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokółem jest zgodny ze szczegółowym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
2. Na podstawie niniejszego protokółu odebrano następujące rodzaje robót:  

N
r 

Rodzaj robót wg 
harmonogramu rzeczowo-

finansowego  

Wartość robót wg 
harmonogramu 

rzeczowo-
finansowego zł  

(netto) 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi i 
zastrzeżenia stron 

1 2 3 5 6 

 

  
 
 
 
 
 
 

      

Wartość bez VAT 
        

VAT  .... % 
  

      

Wartość robót z podatkiem VAT 
  

      

 
3. Roboty ujęte wyżej w kol. 1 - 3 zostały wykonane zgodnie z umową i 

harmonogramem rzeczowo -finansowym. 
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4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokółu określa 
zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy zgodnie z tabelą : 
LP. Rodzaje robót / 

elementy  
Wartość robót wg 
harmonogramu 

rzeczowo-
finansowego  zł 

(netto) 

Wartość robót 
od początku 
budowy zł 
(netto) 

Wartość robót 
wykonanych 
wg. 
poprzedniego 
protokołu zł 
(netto ) 

Wartość robót 
wykonanych 
w okresie 
rozliczeniowy
m zł (netto) 

      

      
5. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę  na 
Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto……….................................zł. 
(słownie…………………………………………………………………………………………..........
....................................................................................................................................) 
6. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 
1. .........................................            1. ........................................  
2. ..........................................           2. ........................................  
3. ..........................................           3. ………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 62 z 66 
 

 
 
Załącznik nr 3 do Umowy 

 
(Wzór) 

 Protokół Odbioru Ko ńcowego * 
(wykonanych w okresie od dnia ............ do dnia .............)  

sporządzony dnia ..........................  
 
Zadanie inwestycyjne pn.:  „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budow ę oddziału 
Neurologicznego wraz z administracj ą – realizacja prac niezb ędnych do rozpocz ęcia 
funkcjonowania nowego obiektu” nr umowy ........... ............................................. 
 
Komisja w składzie: 
 
Strona przyjmująca – Zamawiający: 
1. …………………………………… 
…………………………………… 
 
przy udziale 
- inspektora nadzoru…………………………………………………. 
 

Strona przekazująca – Wykonawca 
 ………………………………………………......-kierownik budowy 
................................................................................. 
 
Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się, 
co następuje: 
 
1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy w dniu ……………………. powiadomił 
zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego . 
 
2). Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy zawartej w 
dniu ……………….pomiędzy…………………………………………………………., oraz 
aneksami nr …………..                  z  dnia…………………………. do ww. Umowy. 
 
3). Roboty zostały wykonane w okresie: od…………………………do…………….., zgodnie    
z zapisami w dzienniku budowy. Termin umowy został dotrzymany/opóźniony 
o……………………..dni. 

 
4). W przypadku ustalania odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać 
wysokość kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone. 
 
5). Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna 
dokumentacja budowy pozostaje do wglądu w siedzibie zamawiającego. 
 
6). Wykonawca przekazuje zamawiającemu dziennik budowy oraz w oddzielnie spiętym 
zbiorze:  
a) kompletną dokumentację powykonawczą, (gdy jest niekompletna nale ży wymieni ć 
brakuj ące elementy); 
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b) protokoły techniczne odbioru robót  branżowych (wymieni ć brakuj ące); 
c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia (wymieni ć 
brakuj ące); 
d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 
przez wykonawcę badań i sprawdzeń (wymieni ć brakuj ące); 
e) inwentaryzację geodezyjną; 
f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia; 
g) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym 
,warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 
h) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku 
terenu robót/budowy (w przypadku zmian oświadczenia kierownika budowy powołanew pkt 
g powinno być poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru); 
i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
i warunków pozwolenia na budowę, wykonawca dołączył kopię rysunków wchodzących w 
skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełniającym 
opisem; 
j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty (jeżeli nie jest częścią umowy); 
k) inne (wymienić jakie). 
Wyżej powołany w punktach a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym 
wykazem. 
 
7). Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, 
(jeżeli nie należy spisać protokół przerwania czynności odbioru). 
 
8). Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek,(jeśli tak należy wymienić 
jakie i podać termin ich usunięcia). 
 
9). Teren budowy został uporządkowany, (jeżeli nie wymienić sposób i termin 
uporządkowania terenu budowy zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym 
do dokumentacji budowy. 
 
10). *W związku ze stwierdzeniem, że: 
-stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu), 
- dokumenty przekazane przez wykonawcę zamawiającemu są niekompletne (zgodnie  z 
zapisami w pkt 6 protokołu) 
zamawiającemu odmawia się dokonania odbioru i przerwa spisywania protokołu  
końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na ………………………..... 
 
Do tego czasu wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w punktach …………… 
braki i usterki. 
 
11). *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………............... 
(podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia). 
 
12). W związku ze stwierdzeniem, że:  
a) roboty budowlane zostały zakończone 
b) dokumentacja przekazana przez wykonawcę jest kompletna  
c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (lub usterki usunięto lub odstąpiono  od ich 
usunięcia za zgodą stron) 
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zamawiający dokonuje z dniem ………………odbioru końcowego przedmiotu umowy 
powołanej w pkt 2 protokołu. 
 
13). Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na:………….od daty 
podpisania niniejszego protokołu czyli dnia…………………….. 
 
14). Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto……………………..zł. 
(słownie…………………………………………………………………………............……) 
zgodnie z harmonogram rzeczowo- finansowym Do dnia spisania niniejszego protokołu 
odebrano roboty na kwotę brutto………………….zł 
(słownie…………………………………………………………………...…………………), 
zgodnie z protokołami odbiorów częściowych z dnia .............................................................. 
 
15). Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę                                
na Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto……….................................zł. 
(słownie…………………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................) 
16). Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 
 
Przedstawiciele Zamawiającego 
 
1. ………………………….. 
2. ………………………….. 
3. ………………………….. 
 
Inspektorzy nadzoru 
4. ………………………….. 
5. ………………………….. 
6. ………………………… 
 
Przedstawiciele Wykonawcy 
7. …………………………. 
8. …………………………. 
9. ………………………….. 
10. …………………………. 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 
Wzór Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego  

 
 
Strony potwierdzają wykonanie warunków Umowy nr …………….……, zawartej dnia 
______ przez Zamawiającego: __________ z Wykonawcą: ___________, w zakresie 
udzielonej Zamawiającemu Gwarancji Jakości, o której mowa w § ____ Umowy oraz 
potwierdzają, że jakiekolwiek zgłoszone przez Zamawiającego wady lub błędy zostały 
usunięte przez Wykonawcę zgodnie z Umową 
 
. 
 
 
 
Miejsce i data .......................................................... 
 

Przedstawiciel Zamawiającego  
 

........................................... 
Podpis 

 
Przedstawiciel Wykonawcy 

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

podpis 
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Załącznik Nr 5 do umowy  
 
 
 

Wzór o świadczenia podwykonawcy  
 

Oświadczenie Podwykonawcy  
w ramach Umowy nr …………….……, 

 zawartej dnia ______  
przez Zamawiaj ącego: __________  

z Wykonawc ą: ___________, 
 

Ja, niżej podpisany, przedstawiciel upoważniony do reprezentowania firmy 

……………………………………………………z  siedzibą w …………………………………… 

REGON…………………………….…………, NIP……………………………………. 

 
W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr .......................................................  
z dnia ............................. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem jako 
Podwykonawca następujące roboty:.............................................................................. 
..............................................................  
 
Za roboty te otrzymałem od Wykonawcy w dniu ..............................zgodnie z zawarta 
umową o  podwykonawstwo  należne  wynagrodzenie  i  niniejszym  zrzekam  się  
wszelkich  roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. 
wynagrodzeniem za roboty a w szczególności roszczeń na podstawie art. 6471 kodeksu 
cywilnego..  
 

 

 
Przedstawiciel Podwykonawcy 

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

Podpis 


