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I. Nazwa i adres Zamawiaj�cego 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu 

ul. Szpitalna 1 

41-219 Sosnowiec 

Regon: 240837054 
NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 296 -41-50 
Fax (032) 263-57-19 
www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotycz�ce przedmiotu i realizacji  
zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia s� usługi projektowania pn. Projekty budowlane i przebudowa 

oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej – w podziale na 3 cz��ci tzw. 

zadania: 

Cz��� 1 - Zadanie nr 1
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i 

przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, modernizacji i adaptacji 
pomieszcze� 2 pi�tra segmentu C obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z przeznaczeniem 
na lokalizacj� Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZZOZ Szpital Miejski w 
Sosnowcu. 
Powierzchnia ok. 1100 m2.  
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1. 

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje równie�:  

a) przeprowadzenie inwentaryzacji w cz��ci obj�tej dokumentacj� projektow�, 

b) uzyskanie wymaganych prawem pozwole�, decyzji i uzgodnie� (bez pozwolenia na 

budow�), 

c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawc� projektu. 

1.3. Podstaw� do opracowania dokumentacji stanowi� b�d�: 

a) zało�enia Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala na lata 2008 – 2014, przewiduj�cego 

zlokalizowanie w obiekcie nr II przy ul. Zegadłowicza 3 Specjalistycznego Centrum 

Zabiegowego; jednostka ta obejmie m.in. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej licz�cy 

ok. 44 łó�ka, 

b) koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.  

1.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by� sporz�dzona zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 

2072) oraz zawiera� rozwi�zania zgodne z  obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi 

wymaga�, jakim winny odpowiada� obiekty słu�by zdrowia, w tym z rozporz�dzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymaga�, jakim powinny 

odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz�dzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz. U. 2006, Nr 213, poz. 1568). 

1.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera�: 

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury oraz konstrukcji  
opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 
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wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezb�dnymi do otrzymania 

pozwolenia na budow� -  w liczbie 6 egzemplarzy; 
b) projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezb�dnych bran�, w tym 
instalacji: 
a. ciepłej wody u�ytkowej, 

b. zimnej wody i kanalizacji, 

c. elektrycznej i o�wietlenia awaryjnego, 

d. teletechnicznej, komputerowej i przyzywowej, 

e. gazów medycznych (spr��onego powietrza med., pró�ni, tlenu med.); 

f. wentylacji; 

– wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy; 
c) projekt technologii medycznej – w liczbie  6 egzemplarzy; 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich 
bran� i rodzajów robót, opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), uwzgl�dniaj�ce rodzaje robót 

budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie� – w liczbie po 6 
egzemplarzy; 
e) przedmiary robót, b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia ofert przetargowych przez 

Wykonawców – w liczbie 6 egzemplarzy; 
f) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym (Dz. U. z 

2004 r. Nr 130, poz. 1389), zawieraj�ce wszystkie wyszczególnione w par. 7 rozporz�dzenia 

pozycje w tym: 

1. zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania robót, przez które nale�y rozumie� dane 

techniczne technologiczne i organizacyjne nie okre�lone w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a maj�ce wpływ na 

wysoko�� warto�ci kosztorysowej robót budowlanych; 

2. przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia kosztorysów inwestorskich, przez 

które nale�y rozumie� opracowania zawieraj�ce opis robót budowlanych w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót 

wynikaj�cych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych 

robót lub nakładów rzeczowych; 

– w liczbie 3 egzemplarzy; 

g) informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich bran�, 

która b�dzie podstaw� do opracowania projektu BIOZ – w liczbie 6 egzemplarzy. 
h) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilo�ci 3 egzemplarzy. 

1.6 Komplet dokumentacji Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu w formie papierowej w 

 ww. ilo�ciach egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w u�ytecznej formie, 

uzgodnionej z Zamawiaj�cym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 
egzemplarzach. 

1.7 Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do 

jej realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane wydane przez 

organy uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególno�ci: 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpo�arowej, 

 Koszty wykonania ww. obowi�zków w cało�ci pokrywa Wykonawca. 
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1.8 Przekazana dokumentacja b�dzie wewn�trznie skoordynowana technicznie i 

mi�dzybran�owo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. Zawiera�

b�dzie wymagane potwierdzenia sprawdze� rozwi�za� projektowych, wymagane opinie, 

uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikaj�cym z przepisów, a tak�e spis 

opracowa� i dokumentacji składaj�cych si� na komplet przedmiotu umowy. Posiada� b�dzie 

o�wiadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy Prawo budowlane, o zgodno�ci 

projektu z przepisami. 

!

1.9 Wymagania szczególne dotycz�ce przedmiotu umowy: 

a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta� opracowana w takiej formie, aby 

umo�liwi� inwestorowi etapow� realizacj� zadania i cz��ciowe oddawanie do u�ytkowania 

realizowanego obiektu. 

b) Wykonawca zobowi�zany b�dzie do uwzgl�dnienia lokalizacji i układu nowo 

zmodernizowanej instalacji ciepłej wody u�ytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz 

centralnego ogrzewania. 

1.10 Dokumentacja winna by� wykonana przy zachowaniu przepisów zawartych w art. 29 

ust. 3 ustawy Prawo zamówie� publicznych, który okre�la, �e przedmiot zamówienia nie 

mo�na opisywa� przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, �e 

jest to uzasadnione specyfik� przedmiotu zamówienia lub nie mo�na opisa� przedmiotu 

zamówienia za pomoc� dostatecznie dokładnych okre�le�, a wskazaniu takiemu towarzysz�

wyrazy „lub równowa�ne” lub inne równoznaczne wyrazy. 

1.11 Wykonawca b�dzie zobowi�zany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 

mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�n. zm), który b�dzie obejmowa� mi�dzy innymi: 

a) kontrolowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodno�ci rozwi�za�

technicznych, materiałowych i u�ytkowych z dokumentacj� projektow�; w przypadku 

zaproponowania przez Wykonawc� robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów 

lub urz�dze� równowa�nych, tzn. o parametrach nie gorszych ni� przedstawione w 

zamawianej niniejsz� umow� dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowi�zuje si� do 

wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiaj�cego, pisemnej opinii na temat 

parametrów tych materiałów lub urz�dze�, 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyja�nianie Wykonawcy 

robót budowlanych w�tpliwo�ci powstałych w toku realizacji tych robót, 

c) udział w naradach technicznych – przyjmuje si�, �e liczba pobytów projektanta(ów) na 

budowie wynika� b�dzie z uzasadnionych potrzeb okre�lonych ka�dorazowo przez 

Zamawiaj�cego lub wyst�puj�cego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyj�tkowych 

sytuacjach przez kierownika budowy, 

d) udział w odbiorze poszczególnych istotnych cz��ci robót budowlanych oraz odbiorze 

ko�cowym inwestycji, 

e) sporz�dzanie wraz z kierownikiem budowy dokumentacji powykonawczej, 

uwzgl�dniaj�cej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji. 

1.12 Szczegółowy zakres obowi�zków wynikaj�cych z nadzoru autorskiego okre�la zał�cznik 

nr 3 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy). Nadzór autorski prowadzony b�dzie przez okres 

realizacji inwestycji. 

1.13 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie�: 

a) przed rozpocz�ciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych szczegółowe zapoznanie si� z 

dokumentacj� znajduj�c� si� w posiadaniu Zamawiaj�cego oraz dokładne ogl�dziny obiektu 

(po zawarciu umowy); 

c)formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych  w zakresie rozwi�za�

funkcjonalnych (wst�pnej koncepcji) przed rozpocz�ciem opracowywania dokumentacji oraz 
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uwzgl�dnienie, podczas opracowywania projektu, wymogów U�ytkownika i Zamawiaj�cego, 

dotycz�cych przeznaczenia pomieszcze�; 

d) konsultowanie z Zamawiaj�cym na ka�dym etapie opracowywania dokumentacji, 

elementów dotycz�cych istotnych, maj�cych wpływ na koszty, rozwi�za� funkcjonalnych, 

architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym zało�eniu, �e 

zaproponowane rozwi�zania i materiały zapewni� minimalizacj� kosztów realizacji i 

eksploatacji, 

e) w chwili rozpocz�cia realizacji projektu (ogłoszenia post�powania przetargowego o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi 

pisemnej na ewentualne zapytania w terminie nie dłu�szym ni� 2 dni robocze, licz�c od dnia 

przekazania zapytania przez Zamawiaj�cego; w przypadku, gdy odpowied� na zapytanie 

powodowa� b�dzie konieczno�� wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, 

Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczaj�cym 4 dni, uwzgl�dniaj�c je w 

kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (równie� w wersji elektronicznej); 

f) w przypadku w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego dotycz�cych tre�ci ofert zło�onych w 

post�powaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentacj�

projektow� sporz�dzon� przez Wykonawc�, Wykonawca zobowi�zany b�dzie do nieodpłatnej 

konsultacji i udzielenia stosownych wyja�nie�. 

1.14 Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe obowi�zki Wykonawcy okre�la 

zał�cznik nr 3 (Wzór umowy) do niniejszej SIWZ 

Cz��� 2 - Zadanie nr 2
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i 

przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, modernizacji i adaptacji 
pomieszcze� 3 pi�tra segmentu A obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z przeznaczeniem 
na lokalizacj� Oddziałów Otolaryngologii i Urologii SP ZZOZ Szpital Miejski w 
Sosnowcu. 
Powierzchnia ok. 1100 m2.  
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1. 

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje równie�:  

a) przeprowadzenie inwentaryzacji w cz��ci obj�tej dokumentacj� projektow�, 

b) uzyskanie wymaganych prawem pozwole�, decyzji i uzgodnie� (bez pozwolenia na 

budow�), 

c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawc� projektu. 

2.3. Podstaw� do opracowania dokumentacji stanowi� b�d�: 

a) zało�enia Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala na lata 2008 – 2014, przewiduj�cego 

zlokalizowanie w obiekcie nr II przy ul. Zegadłowicza 3 Specjalistycznego Centrum 

Zabiegowego; jednostka ta obejmie m.in. Oddziały Urologii i Otolarygologii licz�ce ł�cznie 

ok. 40 łó�ek, 

b) koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.  

2.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by� sporz�dzona zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 

2072) oraz zawiera� rozwi�zania zgodne z  obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi 

wymaga�, jakim winny odpowiada� obiekty słu�by zdrowia, w tym z rozporz�dzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymaga�, jakim powinny 

odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz�dzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz. U. 2006, Nr 213, poz. 1568). 

2.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera�: 

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury oraz konstrukcji  opracowane 
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zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), wraz ze 

wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezb�dnymi do otrzymania pozwolenia 

na budow� -  w liczbie 6 egzemplarzy; 
b) projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezb�dnych bran�, w tym 
instalacji: 
a. ciepłej wody u�ytkowej, 

b. zimnej wody i kanalizacji, 

c. elektrycznej i o�wietlenia awaryjnego, 

d. teletechnicznej, komputerowej i przyzywowej, 

e. gazów medycznych (spr��onego powietrza med., pró�ni, tlenu med.); 

f. wentylacji; 

– wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy; 
c) projekt technologii medycznej – w liczbie  6 egzemplarzy; 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich 
bran� i rodzajów robót, opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), uwzgl�dniaj�ce rodzaje robót 

budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie� – w liczbie po 6 
egzemplarzy; 
e) przedmiary robót, b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia ofert przetargowych przez 

Wykonawców – w liczbie 6 egzemplarzy; 
f) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym (Dz. U. z 

2004 r. Nr 130, poz. 1389), zawieraj�ce wszystkie wyszczególnione w par. 7 rozporz�dzenia 

pozycje w tym: 

a) zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania robót, przez które nale�y rozumie� dane 

techniczne technologiczne i organizacyjne nie okre�lone w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a maj�ce wpływ na 

wysoko�� warto�ci kosztorysowej robót budowlanych; 

b) przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia kosztorysów inwestorskich, przez 

które nale�y rozumie� opracowania zawieraj�ce opis robót budowlanych w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót 

wynikaj�cych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych 

robót lub nakładów rzeczowych; 

– w liczbie 3 egzemplarzy; 

g) informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich bran�, 

która b�dzie podstaw� do opracowania projektu BIOZ – w liczbie 6 egzemplarzy. 
h) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilo�ci 3 egzemplarzy. 
2.6 Komplet dokumentacji Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu w formie papierowej w 

 ww. ilo�ciach egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w u�ytecznej formie, 

uzgodnionej z Zamawiaj�cym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 
egzemplarzach. 
2.7 Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do 

jej realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane wydane przez 

organy uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególno�ci: 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpo�arowej, 

 Koszty wykonania ww. obowi�zków w cało�ci pokrywa Wykonawca. 
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2.8 Przekazana dokumentacja b�dzie wewn�trznie skoordynowana technicznie i 

mi�dzybran�owo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. Zawiera�

b�dzie wymagane potwierdzenia sprawdze� rozwi�za� projektowych, wymagane opinie, 

uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikaj�cym z przepisów, a tak�e spis 

opracowa� i dokumentacji składaj�cych si� na komplet przedmiotu umowy. Posiada� b�dzie 

o�wiadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy Prawo budowlane, o zgodno�ci 

projektu z przepisami. 

2.9 Wymagania szczególne dotycz�ce przedmiotu umowy: 

a)  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta� opracowana w takiej formie, aby 

umo�liwi� inwestorowi etapow� realizacj� zadania i cz��ciowe oddawanie do u�ytkowania 

realizowanego obiektu. 

b) Wykonawca zobowi�zany b�dzie do uwzgl�dnienia lokalizacji i układu nowo 

zmodernizowanej instalacji ciepłej wody u�ytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz 

centralnego ogrzewania. 

2.10 Dokumentacja winna by� wykonana przy zachowaniu przepisów zawartych w art. 29 

ust. 3 ustawy Prawo zamówie� publicznych, który okre�la, �e przedmiot zamówienia nie 

mo�na opisywa� przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, �e 

jest to uzasadnione specyfik� przedmiotu zamówienia lub nie mo�na opisa� przedmiotu 

zamówienia za pomoc� dostatecznie dokładnych okre�le�, a wskazaniu takiemu towarzysz�

wyrazy „lub równowa�ne” lub inne równoznaczne wyrazy. 

2.11 Wykonawca b�dzie zobowi�zany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 

mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�n. zm), który b�dzie obejmowa� mi�dzy innymi: 

a) kontrolowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodno�ci rozwi�za� technicznych, 

materiałowych i u�ytkowych z dokumentacj� projektow�; w przypadku zaproponowania 

przez Wykonawc� robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urz�dze�

równowa�nych, tzn. o parametrach nie gorszych ni� przedstawione w zamawianej niniejsz�

umow� dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowi�zuje si� do wydania, na etapie 

analizy ofert i na wniosek Zamawiaj�cego, pisemnej opinii na temat parametrów tych 

materiałów lub urz�dze�, 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyja�nianie Wykonawcy robót 

budowlanych w�tpliwo�ci powstałych w toku realizacji tych robót, 

c) udział w naradach technicznych – przyjmuje si�, �e liczba pobytów projektanta(ów) na 

budowie wynika� b�dzie z uzasadnionych potrzeb okre�lonych ka�dorazowo przez 

Zamawiaj�cego lub wyst�puj�cego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyj�tkowych 

sytuacjach przez kierownika budowy, 

d) udział w odbiorze poszczególnych istotnych cz��ci robót budowlanych oraz odbiorze 

ko�cowym inwestycji, 

e) sporz�dzanie wraz z kierownikiem budowy dokumentacji powykonawczej, uwzgl�dniaj�cej 

wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 

2.12 Szczegółowy zakres obowi�zków wynikaj�cych z nadzoru autorskiego okre�la zał�cznik 

nr 3 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy). Nadzór autorski prowadzony b�dzie przez okres 

realizacji inwestycji. 

2.13 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie�: 

1.  przed rozpocz�ciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych szczegółowe zapoznanie si�

z dokumentacj� znajduj�c� si� w posiadaniu Zamawiaj�cego oraz dokładne ogl�dziny obiektu 

(po zawarciu umowy); 

2. formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych  w zakresie rozwi�za�

funkcjonalnych (wst�pnej koncepcji) przed rozpocz�ciem opracowywania dokumentacji oraz 

uwzgl�dnienie, podczas opracowywania projektu, wymogów U�ytkownika i Zamawiaj�cego, 

dotycz�cych przeznaczenia pomieszcze�; 

3. konsultowanie z Zamawiaj�cym na ka�dym etapie opracowywania dokumentacji, 

elementów dotycz�cych istotnych, maj�cych wpływ na koszty, rozwi�za� funkcjonalnych, 
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architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym zało�eniu, �e 

zaproponowane rozwi�zania i materiały zapewni� minimalizacj� kosztów realizacji i 

eksploatacji, 

4. W chwili rozpocz�cia realizacji projektu (ogłoszenia post�powania przetargowego o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi 

pisemnej na ewentualne zapytania w terminie nie dłu�szym ni� 2 dni robocze, licz�c od dnia 

przekazania zapytania przez Zamawiaj�cego; w przypadku, gdy odpowied� na zapytanie 

powodowa� b�dzie konieczno�� wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, 

Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczaj�cym 4 dni, uwzgl�dniaj�c je w 

kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (równie� w wersji elektronicznej); 

5. W przypadku w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego dotycz�cych tre�ci ofert zło�onych w 

post�powaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentacj�

projektow� sporz�dzon� przez Wykonawc�, Wykonawca zobowi�zany b�dzie do nieodpłatnej 

konsultacji i udzielenia stosownych wyja�nie�. 

2.14 Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe obowi�zki Wykonawcy okre�la 

zał�cznik nr 3 (Wzór umowy) do niniejszej SIWZ 

Cz��� 3 - Zadanie nr 3
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i 

przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, modernizacji i adaptacji  
pomieszcze� 2 pi�tra segmentu B obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z przeznaczeniem 
na lokalizacj� Działu Diagnostyki Obrazowej. 
Powierzchnia ok. 700 m2.  
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1. 

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje równie�:  

a)  przeprowadzenie inwentaryzacji w cz��ci obj�tej dokumentacj� projektow�, 

b) uzyskanie wymaganych prawem pozwole�, decyzji i uzgodnie� (bez pozwolenia na 

budow�), 

c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawc� projektu. 

3.3. Podstaw� do opracowania dokumentacji stanowi� b�d� zało�enia Planu Strategicznego 

Rozwoju Szpitala na lata 2008 – 2014, przewiduj�cego zlokalizowanie w obiekcie nr II przy 

ul. Zegadłowicza 3 cz��ci Miejskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej obejmuj�cego 

pracownie RTG, USG i pracowni� mammografii. 

3.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by� sporz�dzona zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 

2072) oraz zawiera� rozwi�zania zgodne z  obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi 

wymaga�, jakim winny odpowiada� obiekty słu�by zdrowia, w tym z: 

1. rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymaga�, jakim 

powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz�dzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006, Nr 213, poz. 1568)  

2. ustaw� Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 42, 

poz. 276), 

3. rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj�cego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej (Dz. U. 2005, Nr 194, poz. 1625),  

4. rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 

warunków bezpiecznej pracy z urz�dzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006, Nr 180, poz. 

1325).  
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3.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera�: 

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury oraz konstrukcji  
opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 

wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezb�dnymi do otrzymania 

pozwolenia na budow� -  w liczbie 6 egzemplarzy; 
b) projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezb�dnych bran�, w tym 
instalacji: 
a. ciepłej wody u�ytkowej, 

b. zimnej wody i kanalizacji, 

c. elektrycznej i o�wietlenia awaryjnego, 

d. teletechnicznej i komputerowej, 

e. gazów medycznych (spr��onego powietrza med., pró�ni, tlenu med.); 

f. wentylacji; 

– wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy; 
c) projekt radiologicznych osłon stałych – w liczbie 6 egzemplarzy; 
d) projekt technologii medycznej – w liczbie  6 egzemplarzy; 
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich 
bran� i rodzajów robót, opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), uwzgl�dniaj�ce rodzaje robót 

budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie� – w liczbie po 6 
egzemplarzy; 
f) przedmiary robót, b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia ofert przetargowych przez 

Wykonawców – w liczbie 6 egzemplarzy; 
g) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), zawieraj�ce wszystkie wyszczególnione w par. 7 

rozporz�dzenia pozycje w tym: 

1. zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania robót, przez które nale�y rozumie� dane 

techniczne technologiczne i organizacyjne nie okre�lone w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a maj�ce wpływ na 

wysoko�� warto�ci kosztorysowej robót budowlanych; 

2. przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia kosztorysów inwestorskich, przez 

które nale�y rozumie� opracowania zawieraj�ce opis robót budowlanych w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót 

wynikaj�cych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych 

robót lub nakładów rzeczowych; 

– w liczbie 3 egzemplarzy; 

h) informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich bran�, 

która b�dzie podstaw� do opracowania projektu BIOZ – w liczbie 6 egzemplarzy. 
i) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilo�ci 3 egzemplarzy. 
3.6 Komplet dokumentacji Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu w formie papierowej w 

 ww. ilo�ciach egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w u�ytecznej formie, 

uzgodnionej z Zamawiaj�cym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 
egzemplarzach. 
3.7 Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do 

jej realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane  i sanitarne wydane 

przez 

organy uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególno�ci: 
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- uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpo�arowej, 

- uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieny radiologicznej. 

 Koszty wykonania ww. obowi�zków w cało�ci pokrywa Wykonawca. 

3.8 Przekazana dokumentacja b�dzie wewn�trznie skoordynowana technicznie i 

mi�dzybran�owo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. Zawiera�

b�dzie wymagane potwierdzenia sprawdze� rozwi�za� projektowych, wymagane opinie, 

uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikaj�cym z przepisów, a tak�e spis 

opracowa� i dokumentacji składaj�cych si� na komplet przedmiotu umowy. Posiada� b�dzie 

o�wiadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy Prawo budowlane, o zgodno�ci 

projektu z przepisami. 

3.9 Wymagania szczególne dotycz�ce przedmiotu umowy: 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta� opracowana w takiej formie, 

aby umo�liwi� inwestorowi etapow� realizacj� zadania i cz��ciowe oddawanie do 

u�ytkowania realizowanego obiektu. 

2. Wykonawca zobowi�zany b�dzie do uwzgl�dnienia lokalizacji i układu nowo 

zmodernizowanej instalacji ciepłej wody u�ytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz 

centralnego ogrzewania. 

3.10 Dokumentacja winna by� wykonana przy zachowaniu przepisów zawartych w art. 29 

ust. 3 ustawy Prawo zamówie� publicznych, który okre�la, �e przedmiot zamówienia nie 

mo�na opisywa� przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, �e 

jest to uzasadnione specyfik� przedmiotu zamówienia lub nie mo�na opisa� przedmiotu 

zamówienia za pomoc� dostatecznie dokładnych okre�le�, a wskazaniu takiemu towarzysz�

wyrazy „lub równowa�ne” lub inne równoznaczne wyrazy. 

3.11 Wykonawca b�dzie zobowi�zany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 

mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�n. zm), który b�dzie obejmowa� mi�dzy innymi: 

a) kontrolowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodno�ci rozwi�za� technicznych, 

materiałowych i u�ytkowych z dokumentacj� projektow�; w przypadku zaproponowania 

przez Wykonawc� robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urz�dze�

równowa�nych, tzn. o parametrach nie gorszych ni� przedstawione w zamawianej niniejsz�

umow� dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowi�zuje si� do wydania, na etapie 

analizy ofert i na wniosek Zamawiaj�cego, pisemnej opinii na temat parametrów tych 

materiałów lub urz�dze�, 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyja�nianie Wykonawcy robót 

budowlanych w�tpliwo�ci powstałych w toku realizacji tych robót, 

c) udział w naradach technicznych – przyjmuje si�, �e liczba pobytów projektanta(ów) na 

budowie wynika� b�dzie z uzasadnionych potrzeb okre�lonych ka�dorazowo przez 

Zamawiaj�cego lub wyst�puj�cego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyj�tkowych 

sytuacjach przez kierownika budowy, 

d) udział w odbiorze poszczególnych istotnych cz��ci robót budowlanych oraz odbiorze 

ko�cowym inwestycji, 

e) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzgl�dniaj�cej wszystkie zmiany wprowadzone do 

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. 

3.12 Szczegółowy zakres obowi�zków wynikaj�cych z nadzoru autorskiego okre�la zał�cznik 

nr 3 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy). Nadzór autorski prowadzony b�dzie przez okres 

realizacji inwestycji. 

3.13 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie�: 

1. przed rozpocz�ciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych szczegółowe zapoznanie 

si� z dokumentacj� znajduj�c� si� w posiadaniu Zamawiaj�cego oraz dokładne ogl�dziny 

obiektu (po zawarciu umowy); 

2. formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych  w zakresie rozwi�za�
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funkcjonalnych (wst�pnej koncepcji) przed rozpocz�ciem opracowywania dokumentacji oraz 

uwzgl�dnienie, podczas opracowywania projektu, wymogów U�ytkownika i Zamawiaj�cego, 

dotycz�cych przeznaczenia pomieszcze�; 

3. konsultowanie z Zamawiaj�cym na ka�dym etapie opracowywania dokumentacji, 

elementów dotycz�cych istotnych, maj�cych wpływ na koszty, rozwi�za� funkcjonalnych, 

architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym zało�eniu, �e 

zaproponowane rozwi�zania i materiały zapewni� minimalizacj� kosztów realizacji i 

eksploatacji, 

4. w chwili rozpocz�cia realizacji projektu (ogłoszenia post�powania przetargowego o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi 

pisemnej na ewentualne zapytania w terminie nie dłu�szym ni� 2 dni robocze, licz�c od dnia 

przekazania zapytania przez Zamawiaj�cego; w przypadku, gdy odpowied� na zapytanie 

powodowa� b�dzie konieczno�� wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, 

Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczaj�cym 4 dni, uwzgl�dniaj�c je w 

kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (równie� w wersji elektronicznej); 

5. w przypadku w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego dotycz�cych tre�ci ofert zło�onych w 

post�powaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentacj�

projektow� sporz�dzon� przez Wykonawc�, Wykonawca zobowi�zany b�dzie do nieodpłatnej 

konsultacji i udzielenia stosownych wyja�nie�. 

3.14 Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe obowi�zki Wykonawcy okre�la 

zał�cznik nr 3 (Wzór umowy) do niniejszej SIWZ 

III.Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia w podziale na zadania: 

Zadanie nr 1 – maksymalnie 75 dni od daty zawarcia umowy; 

Zadanie nr 2 – maksymalnie 75 dni od daty zawarcia umowy; 

Zadanie nr 3 – maksymalnie 75 dni od daty zawarcia umowy; 

IV. Opis warunków udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.  
1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy którzy: 

a) posiadaj� uprawnienie do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 

ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�. 

b) posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj� potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi� pisemne zobowi�zanie innych 

podmiotów do udost�pnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia. 

c) znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie zamówienia. 

d) nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Spełnienie przez wykonawc� warunków udziału w post�powaniu Zamawiaj�cy b�dzie 

oceniał na podstawie dokumentów i o�wiadcze� zawartych w ofercie, przy zastosowaniu 

zasady „spełnia – nie spełnia”. 

V. Wykaz o�wiadcze� i dokumentów, jakie maj� dostarczy� Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu oraz wymaganych 
warunków dotycz�cych przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawarto��
oferty. 
1. W celu potwierdzenia, �e Wykonawcy posiadaj� uprawnienie do wykonywania okre�lonej 

działalno�ci lub czynno�ci oraz nie podlegaj� wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie� publicznych, nale�y przedło�y� nast�puj�ce 

dokumenty:

1.1. Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie do 

ewidencji działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub 



12

zgłoszenia do ewidencji działalno�ci gospodarczej, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy 

przed upływem terminu składania ofert. 

1.2. Aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego oraz z 
wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�ce odpowiednio, �e Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

za�wiadcze�, �e uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty 

zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - 

wystawionych nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert. 

1.3. Aktualn� informacj� z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

1.4. Aktualn� informacj� z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

1.5. zło�y� o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ. 

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów wymienionych:  

• w pkt 1.1, 1.2, 1.4,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzib� lub miejsce lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio, �e: 

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci 

2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zamówienie  

3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na 

raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu. 

• w pkt 1.3 składa za�wiadczenie wła�ciwego organu s�dowego lub administracyjnego 

kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz�. 

Je�eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib� lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje si� dokumentów, o których mowa w ust. 1, zast�puje si� je 

dokumentem zawieraj�cym o�wiadczenie zło�one przed notariuszem, wła�ciwym organem 

s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub 

miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje si� odpowiednio. 

Dokumenty, o których mowa powy�ej musz� by� zło�one w formie oryginału lub kopii 

po�wiadczonych za zgodno�� z oryginałem przez osob�/y uprawnion�/e do reprezentowania 

Wykonawcy. Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na 

j�zyk polski, po�wiadczonym przez Wykonawc�. 

- Dla Wykonawców maj�cych siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si� odpowiednio § 2 Rozporz�dzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da�

Zamawiaj�cy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mog� by� składane (Dz. U. z 

2006r. Nr 87, poz. 605 z pó�n. zm.). 

2. W celu potwierdzenia, �e Wykonawcy posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz 

dysponuj� potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia nale�y:  

2.1 przedło�y� wykaz wykonanych usług przez Wykonawc� w okresie ostatnich 3 lat  przed 

dniem wszcz�cia post�powania o udzielenie zamówienia, a je�eli okres prowadzenia 

działalno�ci jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadaj�ce swoim rodzajem przedmiotowi 
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zamówienia, z podaniem warto�ci, daty i miejsca wykonania wraz z doł�czonymi 

dokumentami, potwierdzaj�cymi nale�yte ich wykonanie: 

- dla Zadania nr 1 – minimum jeden zrealizowany projekt dla obiektu słu�by zdrowia  

zawieraj�cego oddziały szpitalne o  warto�ci brutto min.  230 000,00 zł       
- dla Zadania nr 2 - minimum jeden zrealizowany projekt dla obiektu słu�by zdrowia  

zawieraj�cego oddziały szpitalne o  warto�ci brutto min.  230 000,00 zł       
- dla Zadania nr 3 - minimum jeden zrealizowany projekt dla obiektu słu�by zdrowia  

zawieraj�cego pracownie diagnostyki obrazowej  o  warto�ci brutto  

min.  150 000,00 zł.      
2.2 przedło�y� wykaz osób  (projektantów) Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacj�
zamówienia (według zał�cznika nr 5 do SIWZ ). 
2.3 przedło�y� uprawnienia projektantów do wykonania dokumentacji projektowych 
2.4 przedło�y� za�wiadczenia z wła�ciwej izby samorz�du zawodowego dla osób, które 
b�d� pełni� funkcje projektantów, potwierdzaj�ce przynale�no�� do izby oraz 
posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej. 
2.5 zło�y� o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ. 
3. W celu potwierdzenia, �e Wykonawcy znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniaj�cej wykonanie zamówienia nale�y:  

3.1. przedło�y� polis� lub inny dokument potwierdzaj�cy, �e  Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialno�ci cywilnej na kwot� minimum 250 000,00 zł. W przypadku polisy 

zawartej na krótszy okres, Zamawiaj�cy wymaga by była ona wa�na przynajmniej na dzie�

składania ofert. Jednocze�nie Wykonawca zobowi�zany jest do oferty zał�czy� zobowi�zanie 

do przedłu�enia wa�no�ci polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

3.2. zło�y� o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ. 

4. W celu potwierdzenia, �e Wykonawcy nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o 

udzielenie zamówienia publicznego nale�y:  

    - zło�y� o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ. 

5. Dla Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w 

szczególno�ci zastosowanie art. 23 Prawa zamówie� publicznych. Oferta winna zawiera�

dokument potwierdzaj�cy ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post�powaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki okre�lone w art. 22 ust. 1 pkt 

2 i 3 Prawa zamówie� publicznych mog� by� spełnione przez jednego z Wykonawców lub 

Wykonawców ł�cznie. Pozostałe warunki dotycz�ce Wykonawcy stosuje si� odpowiednio do 

Wykonawców.  

W przypadku spółki cywilnej nie zarejestrowanej w KRS, nale�y doł�czy� do oferty umow�

spółki.  

6. Pełnomocnictwo – je�li Wykonawc� reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: 

oryginał lub kopia po�wiadczona za zgodno�� z oryginałem przez osoby uprawnione do 

reprezentacji podmiotu ujawnione we wła�ciwym rejestrze lub ewidencji działalno�ci 

gospodarczej. 

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opiecz�towane przez osob�/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy : 

-   formularz ofertowy  wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 1 do SIWZ; 

-   formularz o�wiadcze� wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 2  do SIWZ; 

-   wykaz zrealizowanych usług wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 4  do SIWZ; 

-   wykaz osób wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 5  do SIWZ. 

Dokumenty o których mowa w pkt. 1 mog� by� przedstawione w formie oryginału albo 

kserokopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez osob�/osoby uprawnion�/e do 

reprezentowania Wykonawcy i opatrzone piecz�ci� imienn�. 

Zamawiaj�cy wymaga, aby dokumenty okre�lone w pkt. 1, 2, 4, 5 sporz�dzone były zgodnie z 

zał�cznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca si� wypełnienie zał�czników nr 1, 2, 4 

i 5 na drukach stanowi�cych zał�czniki do niniejszej SIWZ. 
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VI. Wymagania dotycz�ce wadium. 
1. Zamawiaj�cy wymaga wniesienia wadium w wysoko�ci: 

- 3 500,00 zł dla Zadania nr 1; 

- 3 500,00 zł dla Zadania nr 2; 

- 2 500,00 zł dla Zadania nr 3. 

2. Wadium nale�y wpłaci� przelewem  na rachunek bankowy 

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 

z oznaczeniem: „Przetarg nr ZZP-0022-58/09 na wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej pn.  Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych 
przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej Przyst�pujemy do Zadania nr ……………………” 
3.Wadium mo�e by� wnoszone w formie: 

a) pieni�dza, 

b) por�cze� bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej, z 

tym �e por�czenie kasy jest zawsze por�czeniem pieni��nym, 

c) gwarancji bankowych, 

d) gwarancji ubezpieczeniowych, 

e) por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. z 

2007r. Nr 42, poz. 275). 

Wadium w formie ww. por�cze� i gwarancji nale�y wnie�� do kasy Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. 

Zaleca si� aby kserokopia gwarancji lub por�czenia była doł�czona do oferty. Warunki 

zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiaj�cego okre�laj� przepisy art. 46 Prawa 

zamówie� publicznych. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si� Zamawiaj�cego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o�wiadcze� i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si� z Wykonawcami. 
1. Zamawiaj�cy dopuszcza elektroniczn� form� porozumiewania si� z Wykonawcami za 

pomoc�  e-maila, strony internetowej oraz faxu. Je�eli Zamawiaj�cy lub Wykonawca 

przekazuj� o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drog�

elektroniczn�, ka�da ze stron na ��danie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Wybrany 

przez Zamawiaj�cego sposób przekazywania o�wiadcze�, wniosków, zawiadomie� oraz 

wszelkich informacji nie ogranicza konkurencji, dlatego dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Wykonawca mo�e zwróci� si� do Zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj�cy jest zobowi�zany niezwłocznie udzieli�

wyja�nie�, chyba, �e pro�ba o wyja�nienie specyfikacji wpłyn�ła do zamawiaj�cego na mniej 

ni� 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

Do kontaktu z Wykonawcami upowa�niony jest:  

Dział Zamówie� Publicznych – tel. (032) 296 42 98, 296 41 88, fax: (032) 263 57 19 

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca winien zapozna� si� z wszystkimi rozdziałami oraz zał�cznikami 

składaj�cymi si� na Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo zło�y� tylko jedn� ofert� na cało�� przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 

4. Formularz ofertowy nale�y wypełni� według warunków i postanowie� SIWZ. W 

przypadku, gdy jakakolwiek cz��� z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 

Zamawiaj�cy zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.  

5. Ofert� nale�y sporz�dzi� czytelnie w j�zyku polskim w formie pisemnej. 
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6. Oferta, a tak�e wszelkie składane o�wiadczenia musz� by� podpisane przez osob� lub 

osoby upowa�nione do reprezentowania Wykonawcy. Ka�da strona oferty powinna by�

parafowana przez osob� podpisuj�c� ofert�. Podpisy powinny by� czytelne lub opatrzone 

imienn� piecz�tk�. 

7. Wszystkie dokumenty i o�wiadczenia w j�zykach obcych nale�y dostarczy�

przetłumaczone na j�zyk polski. 

8. Oferta wraz z wszystkimi zał�czonymi dokumentami i o�wiadczeniami powinna stanowi�

jedn� cało��. Wszystkie strony nale�y poł�czy� z sob� (zszy�, spi��, zbindowa� lub w inny 

sposób). 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w tre�ci oferty musz� by� parafowane przez 

osoby wskazane w pkt.6. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniej�c�. 

10. Dokumenty stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z 

pó�n. zm.) powinny by� umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsi�biorstwa”. 

11. Ofert� nale�y umie�ci� w zamkni�tej kopercie, opisanej w nast�puj�cy sposób:  

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III pi�tro – sekretariat
„Oferta do post�powania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i 
Szpitalnej. Przyst�pujemy do Zadania nr ……………………” 

ZZP-0022-58/09. Nie otwiera� przed: 18.09.2009r.,  godz. 1030”, 

Koperta powinna  zawiera� nazw� i adres Wykonawcy. 

12. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

a) Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany do zło�onej oferty b�d� wycofa� ofert� pod 

warunkiem, �e zamawiaj�cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian b�d�

wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by� zło�one na takich samych zasadach jak 

składana oferta – w zamkni�tej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostan� otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmian� i po stwierdzeniu poprawno�ci procedury dokonania zmian zostan�

doł�czone do oferty. 

d) oferty wycofane zostan� zwrócone na koszt Wykonawcy. 

IX.   Termin zwi�zania ofert�. 
Termin zwi�zania ofert� wynosi 60 dni, licz�c od upływu terminu składania ofert. 

X.    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty  nale�y zło�y� w SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec, 

ul. Szpitalna 1, Sekretariat III pi�tro do dnia 18.09.2009r., do godz. 1000.  
2. Oferta zło�ona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu, na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiaj�cy otworzy oferty w dniu 18.09.2009r. o godz. 1030 w Sali konferencyjnej SP 
ZZOZ „Szpital Miejski” Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, IIIp. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI.     Opis sposobu obliczenia ceny. 
6. Cena oferty podana w formularzu ofertowym, winna okre�la� warto�� netto, nale�ny 

podatek VAT oraz warto�� brutto w podziale na zadania. Nale�y poda� równie� cen� oferty 

oddzielnie dla opracowania projektu i pełnienia nadzoru autorskiego wg zał�cznika nr 1 do 

SIWZ (Formularz oferty). 

7. W cenie oferty nale�y uwzgl�dni� wszystkie składniki niezb�dne do realizacji przedmiotu 

zamówienia ł�cznie z pełnieniem nadzoru autorskiego.  
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8. Cena oferty winna by� podana w polskich jednostkach pieni��nych (PLN) z dokładno�ci�

do dwóch miejsc po przecinku. 

9. W cenie oferty nale�y uwzgl�dni� wszelkie koszty obj�te przedmiotem zamówienia, 

okre�lone w cz��ci II niniejszej SIWZ oraz inne konieczne do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

10. Podana cena nie ulegnie podwy�szeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Zastosowanie przez Wykonawc� stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty. 

XII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Cena  – 100% 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty:

Cmin – cena  najni�sza spo�ród badanych ofert 

Cn – cena  badanej oferty 

100 – stały współczynnik 

P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  

Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta z najwi�ksz� liczb� punktów. 

UWAGA: 
1. Pod poj�ciem cena rozumie� si� b�dzie ł�czn� warto�� za wykonanie projektu i 
pełnienie nadzoru autorskiego. 
2. Ka�da cz��� – Zadanie, b�dzie oceniania oddzielnie. 

XIII. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowi�zany jest do dnia zawarcia 

umowy, wnie�� zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 3% ceny
podanej w ofercie, w podziale na cz��ci – Zadania. 

2. Zabezpieczenie mo�e by� wniesione w formie: 

a) pieni�dza, 

b) por�cze� bankowych lub por�cze� spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej, z tym 

�e zobowi�zanie kasy jest zawsze zobowi�zaniem pieni��nym, 

c) gwarancji bankowych, 

d) gwarancji ubezpieczeniowych 

e) por�czeniach 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 Przedsi�biorczo�ci. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieni�dzu nale�y wpłaci� przelewem  na rachunek bankowy: 

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 

z oznaczeniem: „Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy do przetargu na pn. 
Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i 

Szpitalnej. Zadanie nr ……………………………” 
4. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wymaganej wysoko�ci, winno by� wa�ne 

do daty min. 30 dni pó�niejszej od daty planowanego terminu zako�czenia robót. Cz���

zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy pozostawiona na okres r�kojmi za wady oraz 

na okres gwarancji jako�ci winna by� wa�na do daty 15 dni pó�niejszej od daty upływu 

najdłu�szego udzielonego okresu gwarancji. 

5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie z art. 151 ustawy Prawo 

zamówie� publicznych w nast�puj�cy sposób: 
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a) 70% po odbiorze przedmiotu umowy i po usuni�ciu wad lub usterek poodbiorowych – w 

terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usuni�cia usterek, 

b) z ko�cem okresu gwarancji Zamawiaj�cy dokona oceny usługi obj�tej gwarancj� i po 

spisaniu z Wykonawc� bezusterkowego protokołu zwróci pozostał� cz��� zabezpieczenia. 

XIV.     Pozostałe reguły post�powania. 
1. Zamawiaj�cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 

dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrze� umowy ramowej. 

2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiaj�cy dopuszcza składanie ofert cz��ciowych, w podziale na 3 cz��ci - Zadania. 

4.  Zamawiaj�cy nie przewiduje udzielenia zamówie� uzupełniaj�cych.  

XV.     Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Wzór umowy stanowi zał�czniki nr 3.1 ÷ 3.3. 

XVI. Informacje o formalno�ciach, jakie powinny by� dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiaj�cy zawrze umow� z wybranym Wykonawc� – nie wcze�niej ni� 10 dni od dnia 

zawiadomienia o wyborze oferty – na warunkach b�d�cych istotnymi postanowieniami, a 

stanowi�cymi wzór umowy – zał�cznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

2.  Zamawiaj�cy mo�e zawrze� umow� przed terminem okre�lonym w ust. 1 je�eli w 

post�powaniu o udzielenie zamówienia została zło�ona tylko jedna oferta. 

3.  Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiaj�cy uzgodni z Wykonawc� telefonicznie. 

4. Je�eli wybrana oferta została zło�ona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 

Prawa zamówie� publicznych Zamawiaj�cy mo�e zad�� przed zawarciem umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia umowy reguluj�cej współprac� tych Wykonawców.�

XVII. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�cych Wykonawcy w toku 
post�powania o udzielenie zamówienia. 
W toku post�powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługuj� �rodki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, ustawy Prawo zamówie� publicznych  (Dz.U.  

z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó�n. zm.). 
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ZZP-0022-58/09 
Zał�cznik nr 1 do SIWZ 

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

   (piecz�� firmowa ) 

     FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................... 

z siedzib� w ..................................................................................................... 

Regon: ...........................................................  

NIP: ........................................... 

telefon:............................................... 

fax: ...................................................... 

e–mail............................................................................................................. 

1. Przyst�puj�c do post�powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych przy 
ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej – w podziale na 3 cz��ci - Zadania, numer sprawy: 
ZZP-0022-58/09. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach 

okre�lonych w SIWZ za wynagrodzeniem całkowitym w kwocie: 

wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach okre�lonych w SIWZ za wynagrodzeniem 

całkowitym w kwocie: 

Cz��� 1 – Zadanie nr 1
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

w tym: 

 a) warto�� wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
 kosztorysowej 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

 b) warto�� wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

Cz��� 2 – Zadanie nr 2
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

w tym: 
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 a) warto�� wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
 kosztorysowej 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

 b) warto�� wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

Cz��� 3 – Zadanie nr 3
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

w tym: 

 a) warto�� wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
 kosztorysowej 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

 b) warto�� wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

2. Termin wykonania zamówienia  
Realizacja przedmiotu zamówienia nast�pi  w terminie:  

Zadanie nr 1 - …………dni (max.75 dni) od daty zawarcia umowy. 

Zadanie nr 2 - …………dni (max.75 dni) od daty zawarcia umowy. 

Zadanie nr 3 - …………dni (max.75 dni) od daty zawarcia umowy. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowi�zujemy si� do wniesienia zabezpieczenia 

nale�ytego wykonania umowy w terminie wskazanym przez zamawiaj�cego: 

3.1.  Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wymaganej wysoko�ci, b�dzie 

wa�ne do daty min. 30 dni pó�niejszej od daty planowanego terminu prac,  

3.2.  Cz��� zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy pozostawiona na okres r�kojmi 

za wady oraz na okres gwarancji jako�ci b�dzie wa�na do daty 15 dni pó�niejszej od daty 

upływu najdłu�szego udzielonego okresu gwarancji. 

4. O�wiadczamy, �e cena naszej oferty pokrywa wszystkie nasze zobowi�zania wynikaj�ce 

realizacji zamówienia.  

5. Akceptujemy płatno��  wynagrodzenia za realizacj� przedmiotu zamówienia do 30 dni 

licz�c od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

6. Informujemy, �e uwa�amy si� za zwi�zanych niniejsz� ofert� w okresie wskazanym w 

SIWZ. 

7. O�wiadczamy, �e zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowi�zujemy si� w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

okre�lonych w tym wzorze, w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego. 
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8. Posiadamy niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* 

9. Przedstawiamy pisemne zobowi�zanie innych podmiotów do udost�pnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.* 

10. O�wiadczamy, �e zamówienie w cało�ci wykonamy własnymi siłami* 
11. Wykonanie poni�szych cz��ci zamówienia zamierzamy powierzy� podwykonawcom*  

........................................................................................................................ 
opis cz��ci zamówienia 

12. Udzielamy gwarancji jako�ciowo dobrego wykonania przedmiotu zamówienia na okres:         

Zadnie nr 1 - .............. m-cy (min. 24 m-ce) gwarancji jako�ciowo dobrego wykonania usługi 

licz�c od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Zadnie nr 2 - .............. m-cy (min. 24 m-ce) gwarancji jako�ciowo dobrego wykonania usługi 

licz�c od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Zadnie nr 3 -  .............. m-cy (min. 24 m-ce) gwarancji jako�ciowo dobrego wykonania 

usługi licz�c od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

13. Zastrze�enie w sprawie tajemnicy przedsi�biorstwa. 

Zastrzegamy jednocze�nie, �e informacje zawarte w Zał�czniku nr .......... do oferty stanowi�

tajemnic� przedsi�biorstwa i nie powinny by� udost�pniane innym Wykonawcom bior�cym 

udział w post�powaniu.* 

* niepotrzebne nale�y skre�li�

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

                   data       ……………………………………………

�����������������������������������������������	
����������������
���	�����������	���
������������������������������������������������������	�����������������������	�����������

�������������������������������������
�����������������	��������������������	
��������
��������������������������������������� ����������
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ZZP-0022-58/09 
Zał�cznik nr 2 do SIWZ - Formularz o�wiadcze�

O�WIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 

          o�wiadczamy, �e: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci. 

2. Posiadamy niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne 

zobowi�zanie innych podmiotów do udost�pnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 

do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 

zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia, z którego 

wyklucza si�: 

a) wykonawców, którzy wyrz�dzili szkod�, nie wykonuj�c zamówienia lub wykonuj�c je 

nienale�ycie, je�eli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem s�du wydanym w 

okresie 3 lat przed wszcz�ciem post�powania ; 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj� lub których upadło��

ogłoszono, z wyj�tkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadło�ci zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidacj� maj�tku upadłego; 

c) wykonawców, którzy zalegaj� z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyj�tkiem przypadków kiedy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub 

wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z 

post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób 

wykonuj�cych prac� zarobkow�,  przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione celu osi�gni�cia korzy�ci 

maj�tkowej, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej 

grupie, albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa 

skarbowego; 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w 

zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób 

wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 

maj�tkowej, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej 

grupie, albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa 

skarbowego; 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz�du prawomocnie skazano za 

przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo 

przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przekupstwa, 

przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu 

osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowej, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału 

w zorganizowanej grupie, albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub 

przest�pstwa skarbowego; 

g) spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie 
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zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, 

przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowej, a tak�e za przest�pstwo 

skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo zwi�zku maj�cych na celu 

popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

h) osoby prawne, których urz�duj�cego członka organu zarz�dzaj�cego prawomocnie 

skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, 

przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo 

przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo 

popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowej, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub 

przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie 

przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

i) podmioty zbiorowe, wobec których s�d orzekł zakaz ubiegania si� o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

gro�b� kary; 

j) wykonawców, którzy nie spełniaj� warunków udziału w post�powaniu, okre�lonych w 

art. 22 ust. 1 pkt 1-3  

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

                data 

............................................................................. 
                                   Podpis i piecz�� osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do wyst�powania w obrocie prawnym 

                                reprezentowania Wykonawcy i składania o�wiadcze� woli 
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ZZP-0022-58/09 
Zał�cznik nr 3.1 do SIWZ – dotyczy Zadania nr 1 

UMOWA NR ............. – wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomi�dzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w S�dzie Rejonowym w 

Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod  nr 0000298176 

posiadaj�cym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, b�d�cym płatnikiem VAT,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobod�
zwanym w dalszej cz��ci umowy „Zamawiaj�cym” 

a firm� ........................... z siedzib� w ............................................, zarejestrowan�/wpisan� do 

...................................................... pod nr ................................... 

posiadaj�c� NIP: ..........................., Regon nr ...................................... 

reprezentowan� przez: 

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

zwan� w dalszej cz��ci umowy „Wykonawc�”. 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiaj�cego – zgodnie z ustaw� Prawo zamówie�
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) przetargu 
nieograniczonego znak sprawy ZZP-0022-58/09  zostaje zawarta umowa o nast�puj�cej tre�ci: 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy, w ramach zadania Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych 
przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotycz�cej przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszcze� 2 pi�tra segmentu C 

obiektu nr II Szpitala przy ul. Zegadłowicz 3 z  przeznaczeniem na lokalizacj� Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu. 

2. Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy koncepcj� funkcjonalno-przestrzenn�, opracowan� na 

podstawie Programu restrukturyzacji Szpitala, która stanowi� b�dzie wytyczn� do projektowania. 

Koncepcja przewiduje ulokowanie na 2 pi�trze Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Przewidywana, szacunkowa powierzchnia u�ytkowa przebudowanej cz��ci szpitala wynosi ~1100 m

2
.  

3.  Przedmiot umowy obejmuje równie�: 

a) Wykonanie inwentaryzacji stanu istniej�cego do celów projektowych w cz��ci obj�tej 

dokumentacj� projektow�; 

b)  Wykonanie wszystkich niezb�dnych bada� i opracowa�, uzyskanie warunków technicznych, opinii 

i sprawdze� niezb�dnych do zło�enia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow�, w tym 

decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego – teren inwestycji nie jest 

obj�ty planem zagospodarowania przestrzennego; 

c)  Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow� zgodnie z 

Prawem Budowlanym oraz �cisła współpraca z Zamawiaj�cym w przedmiocie uzyskania pozwolenia 

na budow�. 

d)  Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z tre�ci� § 3. 

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera�: 

4.1 projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury i konstrukcji  opracowane zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy projektu budowlanego [Dz. U. Nr 120, poz. 1133], wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i 

uzgodnieniami niezb�dnymi do otrzymania pozwolenia na budow� -  w liczbie 6 egzemplarzy; 

4.2 projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezb�dnych bran�, w tym instalacji: 

a) ciepłej wody u�ytkowej, 

b) zimnej wody i kanalizacji, 

c) wentylacji; 

d) elektrycznej i o�wietlenia awaryjnego, 

e) teletechnicznej, komputerowej i przyzywowej, 

f) gazów medycznych (tlen, spr��one powietrze medyczne, pró�nia),  

 – wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.3 projekt technologii medycznej  - w liczbie 6 egzemplarzy; 

4.4 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego [Dz. U. Nr 202 poz. 2072], uwzgl�dniaj�ce rodzaje robót 

budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie� – w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.5 przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia ofert przetargowych przez 
Wykonawców – w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.6 kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym [Dz. U.Nr 130, poz. 1389], zawieraj�ce wszystkie 

wyszczególnione w par. 7 rozporz�dzenia pozycje w tym: 

a) zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania robót, przez które nale�y rozumie� dane techniczne 

technologiczne i organizacyjne nie okre�lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a maj�ce wpływ na wysoko�� warto�ci 

kosztorysowej robót budowlanych, 

b) przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia kosztorysów inwestorskich, przez które 

nale�y rozumie� opracowania zawieraj�ce opis robót budowlanych w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania, z podaniem iloci jednostek przedmiarowych robót wynikaj�cych z dokumentacji 

projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w liczbie 
3 egzemplarzy; 
4.7 informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która b�dzie podstaw� do 

opracowania projektu BIOZ  dla wszystkich bran� – w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.8 zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilo�ci 3 egzemplarzy. 
5.Wymagania szczególne dotycz�ce przedmiotu umowy: 

- Wykonawca zobowi�zany b�dzie do uwzgl�dnienia lokalizacji i układu nowo zmodernizowanej 

instalacji ciepłej wody u�ytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. 

6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta� opracowana w takiej formie, aby 

umo�liwi� inwestorowi etapow� realizacj� zadania i cz��ciowe oddawanie do u�ytkowania 

realizowanego obiektu. 

7.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by� sporz�dzona zgodnie z rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - u�ytkowego [Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072] oraz zawiera� rozwi�zania 

zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi wymaga�, jakim winny odpowiada� obiekty 

słu�by zdrowia, w tym z rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 

wymaga�, jakim powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 

urz�dzenia zakładu opieki zdrowotnej [Dz. U. 2006, nr 213, poz. 1568]. 

8.Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do jej 

realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane wydane przez organy 

uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególno�ci: 

a)uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, 

b)uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 

c)uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpo�arowej, 

9. Koszty wykonania ww. obowi�zków w cało�ci pokrywa Wykonawca. 
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10. Przekazana dokumentacja b�dzie wewn�trznie skoordynowana technicznie i mi�dzybran�owo oraz 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. Zawiera� b�dzie wymagane potwierdzenia 

sprawdze� rozwi�za� projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikaj�cym z przepisów, a tak�e spis opracowa� i dokumentacji składaj�cych si� na komplet 

przedmiotu umowy. Posiada� b�dzie o�wiadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy 

Prawo budowlane, o zgodno�ci projektu z przepisami. 

11.Komplet dokumentacji Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu w formie papierowej w ilo�ciach 

egz. okre�lonych ust. 4 oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w u�ytecznej formie, uzgodnionej 

z Zamawiaj�cym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 egzemplarzach 

§ 2 
OBOWI�ZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJ�CEGO 

1. Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowi�zuj�cymi przepisami oraz obowi�zuj�cymi normami. 

2. Wykonawca o�wiadcza, �e dokumentacja projektowa nie b�dzie narusza� praw osób trzecich, a w 

przypadku wyst�pienia w tym wzgl�dzie jakichkolwiek narusze�, zobowi�zuje si� ponie�� pełn�

odpowiedzialno�� odszkodowawcz�. 

3. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie�: 

3.1 szczegółowe zapoznanie si� z dokumentacj� znajduj�c� si� w posiadaniu Zamawiaj�cego - w tym 

z koncepcj� funkcjonalno-przestrzenn� - oraz dokładne ogl�dziny obiektu; 

3.2 formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych w zakresie rozwi�za� funkcjonalnych przed 

rozpocz�ciem opracowywania dokumentacji oraz uwzgl�dnienie, podczas opracowywania 

projektu, wymogów U�ytkownika i Zamawiaj�cego, dotycz�cych przeznaczenia pomieszcze�; 

3.3 konsultowanie z Zamawiaj�cym na ka�dym etapie opracowywania dokumentacji, elementów 

dotycz�cych istotnych, maj�cych wpływ na koszty, rozwi�za� funkcjonalnych, 

architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym zało�eniu, �e 

zaproponowane rozwi�zania i materiały zapewni� minimalizacj� kosztów realizacji i eksploatacji; 

3.4 opisywanie proponowanych materiałów i urz�dze� za pomoc� cech technicznych i jako�ciowych 

zgodnie z art. 30 ust. 1,2,3 pkt. 1-4 ustawy Pzp, a je�eli nie jest to mo�liwe ze wzgl�du na 

specyfik� i nie ma mo�liwo�ci opisania za pomoc� dostatecznie dokładnych okre�le�, to 

wskazaniom takim winny towarzyszy� wyrazy "lub równowa�ny" (art. 29 ustawy Pzp) wraz z 

informacj�, co nale�y rozumie� pod okre�leniem równowa�no�ci, celem umo�liwienia 

Zamawiaj�cemu porównania w trakcie post�powania przetargowego na wykonanie robót, 

przedstawionych elementów równowa�nych; 

3.5 w chwili rozpocz�cia realizacji projektu (ogłoszenia post�powania przetargowego o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej na 

ewentualne zapytania w terminie nie dłu�szym ni� 2 dni robocze, licz�c od dnia przekazania 

zapytania przez Zamawiaj�cego; w przypadku, gdy odpowied� na zapytanie powodowa� b�dzie 

konieczno�� wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te 

zmiany w terminie nieprzekraczaj�cym 4 dni, uwzgl�dniaj�c je w kosztorysie inwestorskim oraz 

przedmiarach robót (równie� w wersji elektronicznej); 

4. W przypadku w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego dotycz�cych tre�ci ofert zło�onych w post�powaniu 

przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentacj� projektow�

sporz�dzon� przez Wykonawc�, Wykonawca zobowi�zany b�dzie do nieodpłatnej konsultacji i 

udzielenia stosownych wyja�nie�. 

5. Wykonawca nie mo�e bez zgody Zamawiaj�cego przekaza� praw i obowi�zków, wynikaj�cych z 

niniejszej umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia niekompletno�ci dokumentacji obj�tej niniejsz� umow�, Wykonawca 

zobowi�zany jest do wykonania dokumentacji uzupełniaj�cej i pokrycia w cało�ci kosztów jej 

wykonania. 

7.W ramach zawartej umowy Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do: 

a)udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wyst�pienia w terminie do 7 dni liczonych od 

dnia otrzymania danego wyst�pienia; 

b)udost�pnienia dokumentów i danych, zwi�zanych z wykonaniem prac projektowych, b�d�cych w 

posiadaniu Zamawiaj�cego, a mog�cych mie� wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na 

poprawienie ich jako�ci; 

c)współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniaj�cego cele okre�lone w umowie 
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8. Strony zobowi�zuj� si� wzajemnie powiadamia� na pi�mie o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnianiu zobowi�za� umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak równie� w 

trakcie realizacji inwestycji. 

9. Zamawiaj�cy wyra�a zgod� na zlecenie cz��ci prac projektowych i usług uj�tych w niniejszej 

umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod nast�puj�cymi warunkami: 

a)nie spowoduje to wydłu�enia czasu ani wzrostu kosztu okre�lonego w niniejszej umowie; 

b)nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej; 

10.Wykonawca odpowiada za jako�� i terminowo�� podzleconych prac; 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomoc� których zobowi�zanie wykonuje, 

jak równie� osób, którym wykonanie zobowi�zania powierza, jak za własne działanie lub 

zaniechanie; 

11.w umowie z podwykonawc� Wykonawca zastrze�e obowi�zek  pełnienia przez niego nadzoru 

autorskiego oraz spełniania wymaga� zwi�zanych z okresem gwarancji i r�kojmi. 

12.Wykonawca nie mo�e zleca� wykonania cz��ci przedmiotu umowy podwykonawcy, który nie 

posiada wymaganych prawem uprawnie� do wykonania zleconych prac lub usług, nie dysponuje 

własnym potencjałem technicznym lub jest zagro�ony bankructwem. 

13.Dokumentacja projektowa, stanowi�ca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim. 

Wykonawca przenosi na Zamawiaj�cego autorskie prawa maj�tkowe do tej dokumentacji w zakresie 

wykorzystania projektu do celu realizacji robót obj�tych dokumentacj� projektow�, w tym: 

a) prawo do zwielokrotnienia na papierze, 

b) prawo do wprowadzenia do pami�ci komputera, 

c) prawo do publicznego wy�wietlania lub wystawiania. 

14.Przedstawiciele stron: 

a) Ze strony Zamawiaj�cego nadzór nad prawidłow� realizacj� umowy pełni� b�dzie ........................ 

b) Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłow� realizacja umowy pełni� b�dzie …………….......... 

§ 3 
NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca b�dzie zobowi�zany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w 

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�n. zm). 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowi�zany jest do: 

1.kontrolowania, w toku realizacji robót budowlanych, zgodno�ci zastosowanych rozwi�za�

technicznych, materiałowych i u�ytkowych z dokumentacj� projektow�; 

2.uzgadniania mo�liwo�ci wprowadzenia rozwi�za� zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

Zamawiaj�cego oraz uzgadnianiu ich z organami uprawnionymi do zatwierdzania projektów (w 

przypadku, kiedy jest to konieczne). 

3.uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyja�niania Wykonawcy robót 

budowlanych w�tpliwo�ci powstałych w toku realizacji tych robót, 

4.udziału w naradach technicznych, 

5.udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych cz��ci robót budowlanych oraz odbiorze ko�cowym 

inwestycji, 

6.weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzgl�dniaj�cej wszystkie zmiany wprowadzone do 

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. 

3. Wszelkie zmiany, aktualizacje rozwi�za� projektowych itp. wprowadzone do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, musz� by� potwierdzone przez Wykonawc�

dokumentacji projektowej. Potwierdzeniami tymi, w zale�no�ci od wielko�ci i rodzaju zmian, mog�

by�: 

a) stosowne zapisy na rysunkach wchodz�cych w skład dokumentacji, 

b)rysunki zamienne lub szkice albo nowe składniki dokumentacji projektowej opatrzone data, 

podpisem, informacj�, jaki element dokumentacji zast�puj� lub uzupełniaj� oraz zgoda na 

wprowadzenie odpowiednich organów, je�eli taka zgoda jest wymagana, 

c)protokoły lub notatki słu�bowe podpisane przez strony, 

d)wpisy do dziennika budowy. 
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4. Wykonawca pełni� b�dzie nadzór autorski na wezwanie Zamawiaj�cego. Przyjmuje si�, �e liczba 

pobytów projektanta (-ów) na budowie wynika� b�dzie z uzasadnionych potrzeb, okre�lonych przez 

Zamawiaj�cego lub wyst�puj�cego w jego imieniu inspektora nadzoru. 

5. Projektant wykonuj�c czynno�ci nadzoru autorskiego jest zobowi�zany odnotowa� swoj�

obecno�� na placu budowy w dzienniku budowy. 

  

§ 4 
TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania przedmiotu umowy w cz��ci dotycz�cej wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie .................(max. 75 dni) licz�c od dnia podpisania 

umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu dokumentacj� projektow� w terminie okre�lonym w ust. 1 i 

zaopatrzy dokumentacj� projektow� w wykaz opracowa� oraz pisemne o�wiadczenie, �e 

dokumentacja projektowa jest kompletna dla obiektu i celu, któremu ma słu�y�, wykonana zgodnie z 

umow�, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami oraz 

zgodnie z Normami Polskimi. 

3. Zamawiaj�cy sporz�dzi protokół przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawc� w dacie 

jej dostarczenia.  Odbiór prac projektowych odb�dzie si� w siedzibie Zamawiaj�cego. 

4. Zamawiaj�cy w terminie do 5 dni roboczych licz�c od daty przekazania dokumentacji projektowej i 

sporz�dzenia protokołu jej przekazania, zapozna si� z jej zawarto�ci�.  

5. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dostarczonej dokumentacji Zamawiaj�cy sporz�dzi 

protokół, w którym uwzgl�dni wszelkie uwagi i zastrze�enia do dokumentacji  oraz wyznaczy termin 

na usuni�cie wyst�puj�cych nieprawidłowo�ci. W przypadku  nie dotrzymania przez Wykonawc�

terminu wyznaczonego na  ich usuni�cie  maj� zastosowanie zapisy  §7  ust.3. Po usuni�ciu przez 

Wykonawc� wyst�puj�cych nieprawidłowo�ci Zamawiaj�cy podpisze protokół zdawczo-odbiorczy 

b�d�cy podstaw� do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc�. 

6. W przypadku braku zastrze�e� do przekazanej dokumentacji projektowej zamawiaj�cy 

niezwłocznie podpisze protokół zdawczo-odbiorczy  b�d�cy podstaw� do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawc�

7. Dat� podpisania przez Zamawiaj�cego protokołu przekazania dokumentacji, o którym mowa w ust. 

3, traktuje si� jako dat� wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem stwierdzenia kompletno�ci 

dokumentacji. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, po dokonaniu przez 

Zamawiaj�cego formalnej weryfikacji dokumentacji projektowej, stanowi podstaw� do wystawienia 

przez Wykonawc� faktury VAT. 

8. Przy przyjmowaniu przedmiotu umowy Zamawiaj�cy nie jest obowi�zany dokonywa� sprawdzenia 

jako�ci przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jej cz��ci. 

9. W przypadku uniemo�liwienia rozpocz�cia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego, termin wykonania prac ulega przesuni�ciu 

o okres wynikaj�cy z przerw lub opó�nienia rozpocz�cia prac 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalaj� wynagrodzenie całkowite za realizacj� przedmiotu umowy w formie ryczałtu 

w kwocie:  

netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

w tym: 

a) warto�� wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
 kosztorysowej 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  
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słownie:..........................................................................................................zł 

b) warto�� wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego 

netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:........... 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez cały okres 

obowi�zywania niniejszej umowy. 

3.Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawc� w celu 

zrealizowania przedmiotu umowy, a tak�e spełnienia wymogów okre�lonych przepisami oraz 

postawionych przez Zamawiaj�cego.  

§ 6 
ROZLICZENIA  

1. Zasady rozliczenia wynagrodzenia okre�lonego w § 5, ust.1, pkt. a: 

2. Podstaw� do wystawienia faktury przez Wykonawc� jest podpisany przez obie strony protokół 

zdawczo-odbiorczy wraz z doł�czonym pisemnym o�wiadczeniem Wykonawcy, �e przedmiot umowy 

został wykonany zgodnie z umow�, obowi�zuj�cymi przepisami i normami oraz, �e został przekazany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. 

a)Wykonawca dostarczy faktur� w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

b)Płatno�� wynagrodzenia nast�pi w terminie do 30 dni licz�c od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3. Zasady rozliczenia wynagrodzenia okre�lonego w § 5, ust.1, pkt. b: 

4. Podstaw� do wystawienia faktury przez Wykonawc� jest podpisany protokół ko�cowy odbioru 

robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

opracowanej przez Wykonawc� w ramach niniejszej umowy. 

5. Wykonawca dostarczy faktur� w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu 

odbioru ko�cowego.  

6. Płatno�� wynagrodzenia nast�pi w terminie do 30 dni licz�c od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7. Za dat� uregulowania nale�no�ci Strony przyjmuj� dzie� obci��enia rachunku bankowego 

Zamawiaj�cego. 

8. Wykonawca nie mo�e bez pisemnej zgody Zamawiaj�cego przenosi� wierzytelno�ci wynikaj�cych 

z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporz�dza� nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 

formie. W szczególno�ci bez zgody Zamawiaj�cego wierzytelno�� nie mo�e by� przedmiotem 

zabezpieczenia zobowi�za� Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, po�yczki). Wykonawca nie 

mo�e równie� bez pisemnej zgody Zamawiaj�cego zawrze� umowy z osob� trzeci� o podstawienie w 

prawa wierzyciela (art. 518 K.C). 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc� terminu umowy, Zamawiaj�cemu przysługuje 

prawo zastosowania kar umownych za zwłok� w wysoko�ci 0,3 % warto�ci umowy okre�lonej w § 5 

ust. 1 pkt a, za ka�dy dzie� zwłoki, tj. ....................... zł brutto. 

2. W przypadku odst�pienia od umowy przez Zamawiaj�cego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 15% całkowitej 

warto�ci umowy okre�lonej w § 5 ust. 1. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci kar�

umown� w wysoko�ci 0,1 % wynagrodzenia umownego okre�lonego w § 5 ust. 1 a, za ka�dy dzie�

zwłoki. 

4. W przypadku niekompletno�ci dokumentacji obj�tej niniejsz� umow�, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniaj�cej w cało�ci pokryje Wykonawca. 

5. W przypadku uniewa�nienia post�powania przetargowego na roboty budowlane w oparciu o art. 93 

ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówie� publicznych, z powodu bł�dnie przygotowanej przez Wykonawc�
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dokumentacji projektowej, przedmiarów robót lub STWOIR, co jest równoznaczne z uniewa�nieniem 

post�powania z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego (art. 93 ust. 4 PZP)  Zamawiaj�cy 

zastrzega sobie prawo do obci��enia Wykonawcy kosztami wynikaj�cymi z tytułu roszcze�

Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu.(art. 93 ust. 4 PZP). 

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowi�zku wynikaj�cego z niniejszej 

umowy przekracza wysoko�� kar umownych, poszkodowana tym strona mo�e, niezale�nie od kar 

umownych, dochodzi� odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 8  

ODST�PIENIE OD UMOWY 
1.Zamawiaj�cemu przysługuje prawo odst�pienia od umowy bez obowi�zku zapłaty kar  umownych w 

nast�puj�cych sytuacjach: 

a)W razie wyst�pienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie le�y w 

interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy; odst�pienie od 

umowy w tym przypadku mo�e nast�pi� w terminie 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o tych 

okoliczno�ciach. 

b)zostanie wydany nakaz zaj�cia maj�tku Wykonawcy lub nast�pi pogorszenie sytuacji finansowej 

Wykonawcy uniemo�liwiaj�ce prawidłowe wykonanie zobowi�za� umownych; 

c)Wykonawca nie wywi�zuje si� ze �wiadczonych usług zgodnie z umow� lub te� ra��co lub 

uporczywie nie wykonuje swoich pozostałych zobowi�za� umownych; odst�pienie od umowy w tym 

przypadku mo�e nast�pi� w trybie natychmiastowym. 

2.Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia  warunków umowy - bez konsekwencji 

odszkodowawczych - dotycz�cych pełnienia przez Wykonawc� nadzoru autorskiego, w przypadku 

braku mo�liwo�ci rozpocz�cia  robót budowlanych,  obj�tych wykonanym projektem. Wypowiedzenie 

w tym przypadku mo�e nast�pi� w terminie do 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o tych 

okoliczno�ciach. 

3.W przypadku odst�pienia od umowy Wykonawc� oraz Zamawiaj�cego obci��aj� nast�puj�ce 

obowi�zki szczegółowe: 

4.W terminie do 7 dni od daty odst�pienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj�cego 

sporz�dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzaj�cy zaawansowanie opracowania według 

stanu na dzie� odst�pienia. 

5.Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu wszystkie materiały i elementy dokumentacji, wykonane na 

dzie� odst�pienia od umowy, w terminie 7 dni od daty sporz�dzenia protokoły inwentaryzacyjnego. 

6.Zamawiaj�cy, w razie odst�pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialno�ci, zobowi�zany jest do: 

a)dokonania odbioru cz��ci wykonanego przedmiotu umowy 

b)zapłaty wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy, który został wykonany do dnia odst�pienia; 

wysoko�� wynagrodzenia zostanie okre�lona procentowo na podstawie protokołu inwentaryzacji oraz 

protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym szczegółowo okre�lony zostanie zakres wykonanych prac. 

c)rozliczenia si� z Wykonawc� z tytułu nierozliczonych w wy�ej wymienionych kosztów realizacji 

przedmiotu umowy.  

7. Odst�pienie od Umowy musi nast�pi� w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

§ 9 

UBEZPIECZENIA 
1.Od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca b�dzie posiadał polis� ubezpieczenia 

odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci zwi�zanej bezpo�rednio z 

przedmiotem niniejszej umowy z limitem odpowiedzialno�ci firmy ubezpieczeniowej na kwot� nie 

mniejsz� ni� warto�� wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy i terminem wa�no�ci co 

najmniej do upływu terminu pozwolenia na budow�. 

2.W przypadku, gdy termin obowi�zywania polisy b�dzie si� ko�czył przed terminem odbioru 

przedmiotu umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowi�zek przedło�y�

Zamawiaj�cemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 

3.W przypadku nie wywi�zania si� Wykonawcy z obowi�zków, o których mowa w ust�pie wy�ej, 

Zamawiaj�cy ma prawo odst�pi� od realizacji przedmiotowej umowy w trybie natychmiastowym z 

winy Wykonawcy i obci��y� go kar� umown� – w wysoko�ci 15 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 7 ust. 2 umowy. 
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§ 10 
GWARANCJA I R	KOJMIA 

1.Wykonawca udziela ……….miesi�cznej (min. 24 m-ce) gwarancji jako�ciowo dobrego wykonania 

usługi, licz�c od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2.Strony postanawiaj�  rozszerzy� odpowiedzialno�� Wykonawcy z tytułu r�kojmi za wady 

przedmiotu umowy, ustalaj�c, �e termin  r�kojmi za wady ko�czy swój bieg ł�cznie z upływem 

terminu odpowiedzialno�ci  z tytułu r�kojmi za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonanych na 

podstawie dokumentacji b�d�cej przedmiotem niniejszej umowy. 

3.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu r�kojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej 

istniej�ce w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwi�cych 

w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

4.Zamawiaj�cy, który otrzymał wadliw� dokumentacj� stanowi�c� przedmiot umowy lub jej cz���, 

wykonuj�c uprawnienia z tytułu r�kojmi wzgl�dem Wykonawcy mo�e: 

a)��da� usuni�cia wad, uzgadniaj�c z Wykonawc� termin – z zagro�eniem, �e po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu odst�pi od umowy; 

b)nie ��daj�c usuni�cia wad – ��da� obni�enia wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy; 

c)odst�pi� od umowy, z winy Wykonawcy, je�eli istotne wady, wskazane w przekazanych cz��ciach 

składowych przedmiotu umowy nie zostały usuni�te w uzgodnionym przez strony terminie. 

5.Strony zgodnie o�wiadczaj�, �e w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4, pkt. a niniejszego 

paragrafu Wykonawca wyra�a zgod� na opracowanie tej cz��ci dokumentacji projektowej przez 

innego Wykonawc�. W zwi�zku z powy�szym Zamawiaj�cemu przysługuje prawo zlecenia tzw. 

„wykonawstwa zast�pczego” i obci��enie tymi kosztami Wykonawc�, bez wzgl�du na przysługuj�ce 

Wykonawcy prawa do utworu. 

6.Zamawiaj�cy nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci finansowej zwi�zanej z usuwaniem wad w 

przedmiocie umowy. 

7.Wykonawca odpowiada wzgl�dem Zamawiaj�cego tak�e za wadliwe wykonanie czynno�ci nadzoru 

autorskiego. 

§11 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.W sprawach nieuregulowanych umow� maj� zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a 

w szczególno�ci Prawa zamówie� publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2.Zmiany postanowie� umowy w stosunku do tre�ci oferty Wykonawcy mog� by� dokonane jedynie 

na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

3.Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy: 

a)ze wzgl�du na zmian� przepisów lub obowi�zek wykonania dodatkowych bada�, opracowa� lub 

uzgodnie�   zachodzi konieczno�� wydłu�enia terminu realizacji przedmiotu umowy; 

b)konieczno�� wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno�ci, których nie mo�na było 

przewidzie� w chwili zawarcia umowy. 

4.Zmiany umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

5.Wykonawca i Zamawiaj�cy o�wiadczaj�, �e doło�� wszelkich stara�, by ewentualne spory, jakie 

mog� powsta� przy realizacji niniejszej umowy, były rozwi�zywane ugodowo. 

6.Sprawy sporne, które nie zostan� rozstrzygni�te w drodze negocjacji, strony poddaj� rozstrzygni�ciu 

s�du wła�ciwego ze wzgl�du na siedzib� Zamawiaj�cego. 

7.Wszelka korespondencja pomi�dzy Stronami odno�nie wykonania niniejszej Umowy b�dzie 

kierowana na adres siedziby ka�dej z ni�ej podpisanych Stron ze skutkiem dor�czenia pod warunkiem, 

�e była przesłana lub dor�czona za dowodem dor�czenia. 

8.Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla ka�dej 

ze stron. 

Zamawiaj�cy:         Wykonawca: 
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ZZP-0022-58/09 
Zał�cznik nr 3.2 do SIWZ – dotyczy Zadania nr 2 

UMOWA NR ............. – wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomi�dzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w S�dzie Rejonowym w 

Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod  nr 0000298176 

posiadaj�cym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, b�d�cym płatnikiem VAT,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobod�
zwanym w dalszej cz��ci umowy „Zamawiaj�cym” 

a firm� ........................... z siedzib� w ............................................, zarejestrowan�/wpisan� do 

...................................................... pod nr ................................... 

posiadaj�c� NIP: ..........................., Regon nr ...................................... 

reprezentowan� przez: 

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

zwan� w dalszej cz��ci umowy „Wykonawc�”. 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiaj�cego – zgodnie z ustaw� Prawo zamówie�
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) przetargu 
nieograniczonego znak sprawy ZZP-0022-58/09   zostaje zawarta umowa o nast�puj�cej tre�ci: 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

1.Przedmiotem umowy, w ramach zadania Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych 

przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszcze� 3 pi�tra segmentu A obiektu 
nr II przy ul. Zegadłowicza z przeznaczeniem na lokalizacj� Oddziałów Otolaryngologii i 
Urologii SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu. 
2.Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy koncepcj� funkcjonalno-przestrzenn�, opracowan� na 

podstawie Programu restrukturyzacji Szpitala, która stanowi� b�dzie wytyczn� do projektowania. 

Koncepcja przewiduje ulokowanie na 3 pi�trze Oddziałów Otolaryngologii i Urologii.
Przewidywana, szacunkowa powierzchnia u�ytkowa przebudowanej cz��ci szpitala wynosi ~1100 m

2
.  

 3.Przedmiot umowy obejmuje równie�: 

a)Wykonanie inwentaryzacji stanu istniej�cego do celów projektowych w cz��ci obj�tej dokumentacj�

projektow�; 

b)Wykonanie wszystkich niezb�dnych bada� i opracowa�, uzyskanie warunków technicznych, opinii i 

sprawdze� niezb�dnych do zło�enia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow�, w tym 

decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego – teren inwestycji nie jest 

obj�ty planem zagospodarowania przestrzennego; 

c)Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow� zgodnie z 

Prawem Budowlanym oraz �cisła współpraca z Zamawiaj�cym w przedmiocie uzyskania pozwolenia 

na budow�. 

d)Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z tre�ci� § 3.
4.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera�: 

4.1 projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury i konstrukcji  opracowane zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy projektu budowlanego [Dz. U. Nr 120, poz. 1133], wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i 

uzgodnieniami niezb�dnymi do otrzymania pozwolenia na budow� -  w liczbie 6 egzemplarzy; 

4.2 projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezb�dnych bran�, w tym instalacji: 

a) ciepłej wody u�ytkowej, 

b) zimnej wody i kanalizacji, 

c) wentylacji; 

d) elektrycznej i o�wietlenia awaryjnego, 

e) teletechnicznej, komputerowej i przyzywowej, 

f) gazów medycznych (tlen, spr��one powietrze medyczne, pró�nia),  

 – wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.3 projekt technologii medycznej  - w liczbie 6 egzemplarzy; 

4.4 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego [Dz. U. Nr 202 poz. 2072], 

uwzgl�dniaj�ce rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie� – 

w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.5 przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia ofert przetargowych przez 

Wykonawców – w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.6 kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym [Dz. U.Nr 130, poz. 1389], 

zawieraj�ce wszystkie wyszczególnione w par. 7 rozporz�dzenia pozycje w tym: 

a)zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania robót, przez które nale�y rozumie� dane techniczne 

technologiczne i organizacyjne nie okre�lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a maj�ce wpływ na wysoko�� warto�ci 

kosztorysowej robót budowlanych, 

b)przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia kosztorysów inwestorskich, przez które nale�y 

rozumie� opracowania zawieraj�ce opis robót budowlanych w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania, z podaniem iloci jednostek przedmiarowych robót wynikaj�cych z dokumentacji 

projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w liczbie 
3 egzemplarzy; 
4.7 informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która b�dzie podstaw� do 

opracowania projektu BIOZ  dla wszystkich bran� – w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.8 zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilo�ci 3 egzemplarzy. 
5.Wymagania szczególne dotycz�ce przedmiotu umowy: 

- Wykonawca zobowi�zany b�dzie do uwzgl�dnienia lokalizacji i układu nowo zmodernizowanej 

instalacji ciepłej wody u�ytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. 

6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta� opracowana w takiej formie, aby 

umo�liwi� inwestorowi etapow� realizacj� zadania i cz��ciowe oddawanie do u�ytkowania 

realizowanego obiektu. 

7.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by� sporz�dzona zgodnie z rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - u�ytkowego [Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072] oraz zawiera� rozwi�zania 

zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi wymaga�, jakim winny odpowiada� obiekty 

słu�by zdrowia, w tym z rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 

wymaga�, jakim powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 

urz�dzenia zakładu opieki zdrowotnej [Dz. U. 2006, nr 213, poz. 1568]. 

8.Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do jej 

realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane wydane przez organy 

uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególno�ci: 

a)uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, 

b)uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 

c)uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpo�arowej, 

9.Koszty wykonania ww. obowi�zków w cało�ci pokrywa Wykonawca. 
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10.Przekazana dokumentacja b�dzie wewn�trznie skoordynowana technicznie i mi�dzybran�owo oraz 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. Zawiera� b�dzie wymagane potwierdzenia 

sprawdze� rozwi�za� projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikaj�cym z przepisów, a tak�e spis opracowa� i dokumentacji składaj�cych si� na komplet 

przedmiotu umowy. Posiada� b�dzie o�wiadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy 

Prawo budowlane, o zgodno�ci projektu z przepisami. 

11.Komplet dokumentacji Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu w formie papierowej w ilo�ciach 

egz. okre�lonych ust. 4 oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w u�ytecznej formie, uzgodnionej 

z Zamawiaj�cym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 egzemplarzach 

§ 2 
OBOWI�ZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJ�CEGO 

1.Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowi�zuj�cymi przepisami oraz obowi�zuj�cymi normami. 

2.Wykonawca o�wiadcza, �e dokumentacja projektowa nie b�dzie narusza� praw osób trzecich, a w 

przypadku wyst�pienia w tym wzgl�dzie jakichkolwiek narusze�, zobowi�zuje si� ponie�� pełn�

odpowiedzialno�� odszkodowawcz�. 

3. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie�: 

3.1szczegółowe zapoznanie si� z dokumentacj� znajduj�c� si� w posiadaniu Zamawiaj�cego - w tym z 

koncepcj� funkcjonalno-przestrzenn� - oraz dokładne ogl�dziny obiektu; 

3.2formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych w zakresie rozwi�za� funkcjonalnych przed 

rozpocz�ciem opracowywania dokumentacji oraz uwzgl�dnienie, podczas opracowywania projektu, 

wymogów U�ytkownika i Zamawiaj�cego, dotycz�cych przeznaczenia pomieszcze�; 

3.3 konsultowanie z Zamawiaj�cym na ka�dym etapie opracowywania dokumentacji, elementów 

dotycz�cych istotnych, maj�cych wpływ na koszty, rozwi�za� funkcjonalnych, architektonicznych, 

konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym zało�eniu, �e zaproponowane rozwi�zania i 

materiały zapewni� minimalizacj� kosztów realizacji i eksploatacji; 

3.4opisywanie proponowanych materiałów i urz�dze� za pomoc� cech technicznych i jako�ciowych 

zgodnie z art. 30 ust. 1,2,3 pkt. 1-4 ustawy Pzp, a je�eli nie jest to mo�liwe ze wzgl�du na specyfik� i 

nie ma mo�liwo�ci opisania za pomoc� dostatecznie dokładnych okre�le�, to wskazaniom takim 

winny towarzyszy� wyrazy "lub równowa�ny" (art. 29 ustawy Pzp) wraz z informacj�, co nale�y 

rozumie� pod okre�leniem równowa�no�ci, celem umo�liwienia Zamawiaj�cemu porównania w 

trakcie post�powania przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów 

równowa�nych; 

3.5w chwili rozpocz�cia realizacji projektu (ogłoszenia post�powania przetargowego o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej na 

ewentualne zapytania w terminie nie dłu�szym ni� 2 dni robocze, licz�c od dnia przekazania zapytania 

przez Zamawiaj�cego; w przypadku, gdy odpowied� na zapytanie powodowa� b�dzie konieczno��

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie 

nieprzekraczaj�cym 4 dni, uwzgl�dniaj�c je w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót 

(równie� w wersji elektronicznej); 

4. W przypadku w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego dotycz�cych tre�ci ofert zło�onych w post�powaniu 

przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentacj� projektow�

sporz�dzon� przez Wykonawc�, Wykonawca zobowi�zany b�dzie do nieodpłatnej konsultacji i 

udzielenia stosownych wyja�nie�. 

5. Wykonawca nie mo�e bez zgody Zamawiaj�cego przekaza� praw i obowi�zków, wynikaj�cych z 

niniejszej umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia niekompletno�ci dokumentacji obj�tej niniejsz� umow�, Wykonawca 

zobowi�zany jest do wykonania dokumentacji uzupełniaj�cej i pokrycia w cało�ci kosztów jej 

wykonania. 

7. W ramach zawartej umowy Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do: 

a) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wyst�pienia w terminie do 7 dni liczonych od 

dnia otrzymania danego wyst�pienia; 

b)udost�pnienia dokumentów i danych, zwi�zanych z wykonaniem prac projektowych, b�d�cych w 

posiadaniu Zamawiaj�cego, a mog�cych mie� wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na 

poprawienie ich jako�ci; 

c)współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniaj�cego cele okre�lone w umowie 
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8. Strony zobowi�zuj� si� wzajemnie powiadamia� na pi�mie o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnianiu zobowi�za� umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak równie� w trakcie 

realizacji inwestycji. 

9. Zamawiaj�cy wyra�a zgod� na zlecenie cz��ci prac projektowych i usług uj�tych w niniejszej 

umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod nast�puj�cymi warunkami: 

a)nie spowoduje to wydłu�enia czasu ani wzrostu kosztu okre�lonego w niniejszej umowie; 

b)nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej; 

10.Wykonawca odpowiada za jako�� i terminowo�� podzleconych prac; Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania osób, za pomoc� których zobowi�zanie wykonuje, jak równie� osób, którym 

wykonanie zobowi�zania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

11.W umowie z podwykonawc� Wykonawca zastrze�e obowi�zek  pełnienia przez niego nadzoru 

autorskiego oraz spełniania wymaga� zwi�zanych z okresem gwarancji i r�kojmi. 

12.Wykonawca nie mo�e zleca� wykonania cz��ci przedmiotu umowy podwykonawcy, który nie 

posiada wymaganych prawem uprawnie� do wykonania zleconych prac lub usług, nie dysponuje 

własnym potencjałem technicznym lub jest zagro�ony bankructwem. 

13.Dokumentacja projektowa, stanowi�ca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim. 

Wykonawca przenosi na Zamawiaj�cego autorskie prawa maj�tkowe do tej dokumentacji w zakresie 

wykorzystania projektu do celu realizacji robót obj�tych dokumentacj� projektow�, w tym: 

a) prawo do zwielokrotnienia na papierze, 

b) prawo do wprowadzenia do pami�ci komputera, 

c) prawo do publicznego wy�wietlania lub wystawiania. 

14.Przedstawiciele stron: 

a)Ze strony Zamawiaj�cego nadzór nad prawidłow� realizacj� umowy pełni� b�dzie ........................ 

b)Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłow� realizacja umowy pełni� b�dzie ............................ 

§ 3 
NADZÓR AUTORSKI 

1.Wykonawca b�dzie zobowi�zany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w 

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�n. zm). 

2.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowi�zany jest do: 

a)kontrolowania, w toku realizacji robót budowlanych, zgodno�ci zastosowanych rozwi�za�

technicznych, materiałowych i u�ytkowych z dokumentacj� projektow�; 

b)uzgadniania mo�liwo�ci wprowadzenia rozwi�za� zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

Zamawiaj�cego oraz uzgadnianiu ich z organami uprawnionymi do zatwierdzania projektów (w 

przypadku, kiedy jest to konieczne). 

c)uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyja�niania Wykonawcy robót 

budowlanych w�tpliwo�ci powstałych w toku realizacji tych robót, 

d)udziału w naradach technicznych, 

e)udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych cz��ci robót budowlanych oraz odbiorze ko�cowym 

inwestycji, 

f)weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzgl�dniaj�cej wszystkie zmiany wprowadzone do 

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. 

3.Wszelkie zmiany, aktualizacje rozwi�za� projektowych itp. wprowadzone do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, musz� by� potwierdzone przez Wykonawc�

dokumentacji projektowej. Potwierdzeniami tymi, w zale�no�ci od wielko�ci i rodzaju zmian, mog�

by�: 

a)stosowne zapisy na rysunkach wchodz�cych w skład dokumentacji, 

b)rysunki zamienne lub szkice albo nowe składniki dokumentacji projektowej opatrzone data, 

podpisem, informacj�, jaki element dokumentacji zast�puj� lub uzupełniaj� oraz zgoda na 

wprowadzenie odpowiednich organów, je�eli taka zgoda jest wymagana, 

c)protokoły lub notatki słu�bowe podpisane przez strony, 

d)wpisy do dziennika budowy. 

4.Wykonawca pełni� b�dzie nadzór autorski na wezwanie Zamawiaj�cego. Przyjmuje si�, �e liczba 

pobytów projektanta (-ów) na budowie wynika� b�dzie z uzasadnionych potrzeb, okre�lonych przez 

Zamawiaj�cego lub wyst�puj�cego w jego imieniu inspektora nadzoru. 

5.Projektant wykonuj�c czynno�ci nadzoru autorskiego jest zobowi�zany odnotowa� swoj� obecno��
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na placu budowy w dzienniku budowy. 

§ 4 
TERMIN REALIZACJI 

1.Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania przedmiotu umowy w cz��ci dotycz�cej wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie .................(max. 75 dni) licz�c od dnia podpisania 

umowy. 

2.Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu dokumentacj� projektow� w terminie okre�lonym w ust. 1 i 

zaopatrzy dokumentacj� projektow� w wykaz opracowa� oraz pisemne o�wiadczenie, �e 

dokumentacja projektowa jest kompletna dla obiektu i celu, któremu ma słu�y�, wykonana zgodnie z 

umow�, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami oraz 

zgodnie z Normami Polskimi. 

3.Zamawiaj�cy sporz�dzi protokół przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawc� w dacie 

jej dostarczenia.  Odbiór prac projektowych odb�dzie si� w siedzibie Zamawiaj�cego. 

4.Zamawiaj�cy w terminie do 5 dni roboczych licz�c od daty przekazania dokumentacji projektowej i 

sporz�dzenia protokołu jej przekazania, zapozna si� z jej zawarto�ci�.  

5.W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dostarczonej dokumentacji Zamawiaj�cy sporz�dzi 

protokół, w którym uwzgl�dni wszelkie uwagi i zastrze�enia do dokumentacji  oraz wyznaczy termin 

na usuni�cie wyst�puj�cych nieprawidłowo�ci. W przypadku  nie dotrzymania przez Wykonawc�

terminu wyznaczonego na  ich usuni�cie  maj� zastosowanie zapisy  §7  ust.3. Po usuni�ciu przez 

Wykonawc� wyst�puj�cych nieprawidłowo�ci Zamawiaj�cy podpisze protokół zdawczo-odbiorczy 

b�d�cy podstaw� do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc�. 

6.W przypadku braku zastrze�e� do przekazanej dokumentacji projektowej zamawiaj�cy niezwłocznie 

podpisze protokół zdawczo-odbiorczy  b�d�cy podstaw� do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawc�

7.Dat� podpisania przez Zamawiaj�cego protokołu przekazania dokumentacji, o którym mowa w ust. 

3, traktuje si� jako dat� wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem stwierdzenia kompletno�ci 

dokumentacji. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, po dokonaniu przez 

Zamawiaj�cego formalnej weryfikacji dokumentacji projektowej, stanowi podstaw� do wystawienia 

przez Wykonawc� faktury VAT. 

8.Przy przyjmowaniu przedmiotu umowy Zamawiaj�cy nie jest obowi�zany dokonywa� sprawdzenia 

jako�ci przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jej cz��ci. 

9.W przypadku uniemo�liwienia rozpocz�cia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego, termin wykonania prac ulega przesuni�ciu 

o okres wynikaj�cy z przerw lub opó�nienia rozpocz�cia prac 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalaj� wynagrodzenie całkowite za realizacj� przedmiotu umowy w formie ryczałtu w 

kwocie:  

netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

w tym: 

a) warto�� wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
 kosztorysowej 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

 b) warto�� wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego 

netto:...................................zł,  
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+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:........... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez cały okres 

obowi�zywania niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawc� w celu 

zrealizowania przedmiotu umowy, a tak�e spełnienia wymogów okre�lonych przepisami oraz 

postawionych przez Zamawiaj�cego.  

§ 6 
ROZLICZENIA  

1. Zasady rozliczenia wynagrodzenia okre�lonego w § 5, ust.1, pkt. a: 

2.Podstaw� do wystawienia faktury przez Wykonawc� jest podpisany przez obie strony protokół 

zdawczo-odbiorczy wraz z doł�czonym pisemnym o�wiadczeniem Wykonawcy, �e przedmiot umowy 

został wykonany zgodnie z umow�, obowi�zuj�cymi przepisami i normami oraz, �e został przekazany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. 

a)Wykonawca dostarczy faktur� w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

b)Płatno�� wynagrodzenia nast�pi w terminie do 30 dni licz�c od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3.Zasady rozliczenia wynagrodzenia okre�lonego w § 5, ust.1, pkt. b: 

4.Podstaw� do wystawienia faktury przez Wykonawc� jest podpisany protokół ko�cowy odbioru 

robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej 

przez Wykonawc� w ramach niniejszej umowy. 

5.Wykonawca dostarczy faktur� w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu 

odbioru ko�cowego.  

6.Płatno�� wynagrodzenia nast�pi w terminie do 30 dni licz�c od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7.Za dat� uregulowania nale�no�ci Strony przyjmuj� dzie� obci��enia rachunku bankowego 

Zamawiaj�cego. 

8.Wykonawca nie mo�e bez pisemnej zgody Zamawiaj�cego przenosi� wierzytelno�ci wynikaj�cych z 

niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporz�dza� nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 

formie. W szczególno�ci bez zgody Zamawiaj�cego wierzytelno�� nie mo�e by� przedmiotem 

zabezpieczenia zobowi�za� Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, po�yczki). Wykonawca nie 

mo�e równie� bez pisemnej zgody Zamawiaj�cego zawrze� umowy z osob� trzeci� o podstawienie w 

prawa wierzyciela (art. 518 K.C). 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc� terminu umowy, Zamawiaj�cemu przysługuje 

prawo zastosowania kar umownych za zwłok� w wysoko�ci 0,3 % warto�ci umowy okre�lonej w § 5 

ust. 1 pkt a, za ka�dy dzie� zwłoki, tj. ....................... zł brutto. 

2.W przypadku odst�pienia od umowy przez Zamawiaj�cego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 15% całkowitej 

warto�ci umowy okre�lonej w § 5 ust. 1. 

3.W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci kar�

umown� w wysoko�ci 0,1 % wynagrodzenia umownego okre�lonego w § 5 ust. 1 a, za ka�dy dzie�

zwłoki. 

4.W przypadku niekompletno�ci dokumentacji obj�tej niniejsz� umow�, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniaj�cej w cało�ci pokryje Wykonawca. 

5.W przypadku uniewa�nienia post�powania przetargowego na roboty budowlane w oparciu o art. 93 

ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówie� publicznych, z powodu bł�dnie przygotowanej przez Wykonawc�

dokumentacji projektowej, przedmiarów robót lub STWOIR, co jest równoznaczne z uniewa�nieniem 

post�powania z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego (art. 93 ust. 4 PZP)  Zamawiaj�cy 

zastrzega sobie prawo do obci��enia Wykonawcy kosztami wynikaj�cymi z tytułu roszcze�
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Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu.(art. 93 ust. 4 PZP). 

6.W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowi�zku wynikaj�cego z niniejszej 

umowy przekracza wysoko�� kar umownych, poszkodowana tym strona mo�e, niezale�nie od kar 

umownych, dochodzi� odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 8  

ODST�PIENIE OD UMOWY 
1.Zamawiaj�cemu przysługuje prawo odst�pienia od umowy bez obowi�zku zapłaty kar  umownych w 

nast�puj�cych sytuacjach: 

a)W razie wyst�pienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie le�y w 

interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy; odst�pienie od 

umowy w tym przypadku mo�e nast�pi� w terminie 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o tych 

okoliczno�ciach. 

b)zostanie wydany nakaz zaj�cia maj�tku Wykonawcy lub nast�pi pogorszenie sytuacji finansowej 

Wykonawcy uniemo�liwiaj�ce prawidłowe wykonanie zobowi�za� umownych; 

c)Wykonawca nie wywi�zuje si� ze �wiadczonych usług zgodnie z umow� lub te� ra��co lub 

uporczywie nie wykonuje swoich pozostałych zobowi�za� umownych; odst�pienie od umowy w tym 

przypadku mo�e nast�pi� w trybie natychmiastowym. 

2.Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia  warunków umowy - bez konsekwencji 

odszkodowawczych - dotycz�cych pełnienia przez Wykonawc� nadzoru autorskiego, w przypadku 

braku mo�liwo�ci rozpocz�cia  robót budowlanych,  obj�tych wykonanym projektem. Wypowiedzenie 

w tym przypadku mo�e nast�pi� w terminie do 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o tych 

okoliczno�ciach. 

3.W przypadku odst�pienia od umowy Wykonawc� oraz Zamawiaj�cego obci��aj� nast�puj�ce 

obowi�zki szczegółowe: 

4.W terminie do 7 dni od daty odst�pienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj�cego 

sporz�dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzaj�cy zaawansowanie opracowania według 

stanu na dzie� odst�pienia. 

5.Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu wszystkie materiały i elementy dokumentacji, wykonane na 

dzie� odst�pienia od umowy, w terminie 7 dni od daty sporz�dzenia protokoły inwentaryzacyjnego. 

6.Zamawiaj�cy, w razie odst�pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialno�ci, zobowi�zany jest do: 

a)dokonania odbioru cz��ci wykonanego przedmiotu umowy 

b)zapłaty wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy, który został wykonany do dnia odst�pienia; 

wysoko�� wynagrodzenia zostanie okre�lona procentowo na podstawie protokołu inwentaryzacji oraz 

protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym szczegółowo okre�lony zostanie zakres wykonanych prac. 

c)rozliczenia si� z Wykonawc� z tytułu nierozliczonych w wy�ej wymienionych kosztów realizacji 

przedmiotu umowy.  

7.Odst�pienie od Umowy musi nast�pi� w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

§ 9 

UBEZPIECZENIA 
1.Od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca b�dzie posiadał polis� ubezpieczenia 

odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci zwi�zanej bezpo�rednio z 

przedmiotem niniejszej umowy z limitem odpowiedzialno�ci firmy ubezpieczeniowej na kwot� nie 

mniejsz� ni� warto�� wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy i terminem wa�no�ci co 

najmniej do upływu terminu pozwolenia na budow�. 

2. W przypadku, gdy termin obowi�zywania polisy b�dzie si� ko�czył przed terminem odbioru 

przedmiotu umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowi�zek przedło�y�

Zamawiaj�cemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 

3.W przypadku nie wywi�zania si� Wykonawcy z obowi�zków, o których mowa w ust�pie wy�ej, 

Zamawiaj�cy ma prawo odst�pi� od realizacji przedmiotowej umowy w trybie natychmiastowym z 

winy Wykonawcy i obci��y� go kar� umown� – w wysoko�ci 15 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 7 ust. 2 umowy. 
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§ 10 
GWARANCJA I R	KOJMIA 

1.Wykonawca udziela ……….miesi�cznej (min. 24 m-ce) gwarancji jako�ciowo dobrego wykonania 

usługi, licz�c od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2.Strony postanawiaj�  rozszerzy� odpowiedzialno�� Wykonawcy z tytułu r�kojmi za wady 

przedmiotu umowy, ustalaj�c, �e termin  r�kojmi za wady ko�czy swój bieg ł�cznie z upływem 

terminu odpowiedzialno�ci  z tytułu r�kojmi za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonanych na 

podstawie dokumentacji b�d�cej przedmiotem niniejszej umowy. 

3.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu r�kojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej 

istniej�ce w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwi�cych 

w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

4.Zamawiaj�cy, który otrzymał wadliw� dokumentacj� stanowi�c� przedmiot umowy lub jej cz���, 

wykonuj�c uprawnienia z tytułu r�kojmi wzgl�dem Wykonawcy mo�e: 

a)��da� usuni�cia wad, uzgadniaj�c z Wykonawc� termin – z zagro�eniem, �e po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu odst�pi od umowy; 

b)nie ��daj�c usuni�cia wad – ��da� obni�enia wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy; 

odst�pi� od umowy, z winy Wykonawcy, je�eli istotne wady, wskazane w przekazanych cz��ciach 

składowych przedmiotu umowy nie zostały usuni�te w uzgodnionym przez strony terminie. 

5.Strony zgodnie o�wiadczaj�, �e w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4, pkt. a niniejszego 

paragrafu Wykonawca wyra�a zgod� na opracowanie tej cz��ci dokumentacji projektowej przez 

innego Wykonawc�. W zwi�zku z powy�szym Zamawiaj�cemu przysługuje prawo zlecenia tzw. 

„wykonawstwa zast�pczego” i obci��enie tymi kosztami Wykonawc�, bez wzgl�du na przysługuj�ce 

Wykonawcy prawa do utworu. 

6.Zamawiaj�cy nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci finansowej zwi�zanej z usuwaniem wad w 

przedmiocie umowy. 

7.Wykonawca odpowiada wzgl�dem Zamawiaj�cego tak�e za wadliwe wykonanie czynno�ci nadzoru 

autorskiego. 

§11 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.W sprawach nieuregulowanych umow� maj� zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a 

w szczególno�ci Prawa zamówie� publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2.Zmiany postanowie� umowy w stosunku do tre�ci oferty Wykonawcy mog� by� dokonane 

jedynie na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

3.Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy:
a) ze wzgl�du na zmian� przepisów lub obowi�zek wykonania dodatkowych bada�, opracowa� lub 

uzgodnie�   zachodzi konieczno�� wydłu�enia terminu realizacji przedmiotu umowy; 

b) konieczno�� wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno�ci, których nie mo�na było 

przewidzie� w chwili zawarcia umowy. 

4.Zmiany umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

5.Wykonawca i Zamawiaj�cy o�wiadczaj�, �e doło�� wszelkich stara�, by ewentualne spory, jakie 

mog� powsta� przy realizacji niniejszej umowy, były rozwi�zywane ugodowo. 

6.Sprawy sporne, które nie zostan� rozstrzygni�te w drodze negocjacji, strony poddaj� rozstrzygni�ciu 

s�du wła�ciwego ze wzgl�du na siedzib� Zamawiaj�cego. 

7.Wszelka korespondencja pomi�dzy Stronami odno�nie wykonania niniejszej Umowy b�dzie 

kierowana na adres siedziby ka�dej z ni�ej podpisanych Stron ze skutkiem dor�czenia pod warunkiem, 

�e była przesłana lub dor�czona za dowodem dor�czenia. 

8.Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla ka�dej 

ze stron. 

Zamawiaj�cy:         Wykonawca: 
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ZZP-0022-58/09 
Zał�cznik nr 3.3 do SIWZ – dotyczy Zadania nr 3 

UMOWA NR ............. – wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomi�dzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w S�dzie Rejonowym w 

Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod  nr 0000298176 

posiadaj�cym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, b�d�cym płatnikiem VAT,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobod�
zwanym w dalszej cz��ci umowy „Zamawiaj�cym” 

a firm� ........................... z siedzib� w ............................................, zarejestrowan�/wpisan� do 

...................................................... pod nr ................................... 

posiadaj�c� NIP: ..........................., Regon nr ...................................... 

reprezentowan� przez: 

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

zwan� w dalszej cz��ci umowy „Wykonawc�”. 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiaj�cego – zgodnie z ustaw� Prawo zamówie�
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) 
przetargu nieograniczonego znak sprawy ZZP-0022-58/09 zostaje zawarta umowa o 
nast�puj�cej tre�ci:

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

1.Przedmiotem umowy, w ramach zadania Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych 
przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy, modernizacji i adaptacji  pomieszcze� 2 pi�tra segmentu B obiektu 
nr II przy ul. Zegadłowicza z przeznaczeniem na lokalizacj� Działu Diagnostyki Obrazowej. 
Podstaw� do opracowania dokumentacji stanowi� b�d� zało�enia Planu Strategicznego 

Rozwoju Szpitala na lata 2008 – 2014, przewiduj�cego zlokalizowanie w obiekcie nr II przy 

ul. Zegadłowicza 3 cz��ci Miejskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej obejmuj�cego 

pracownie RTG, USG i pracowni� mammografii. 
Przewidywana, szacunkowa powierzchnia u�ytkowa przebudowanej cz��ci szpitala wynosi ~ 700 m

2
.  

2. Przedmiot umowy obejmuje równie�: 

a)Wykonanie inwentaryzacji stanu istniej�cego do celów projektowych w cz��ci obj�tej dokumentacj�

projektow�; 

b)Wykonanie wszystkich niezb�dnych bada� i opracowa�, uzyskanie warunków technicznych, opinii i 

sprawdze� niezb�dnych do zło�enia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow�, w tym 

decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego – teren inwestycji nie jest 

obj�ty planem zagospodarowania przestrzennego; 

c)Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow� zgodnie z 

Prawem Budowlanym oraz �cisła współpraca z Zamawiaj�cym w przedmiocie uzyskania pozwolenia 

na budow�. 

d)Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z tre�ci� § 3.
4.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera�: 

4.1 projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury i konstrukcji  opracowane zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego [Dz. U. Nr 120, poz. 1133], wraz ze wszelkimi wymaganymi 

opiniami i uzgodnieniami niezb�dnymi do otrzymania pozwolenia na budow� -  w liczbie 6 
egzemplarzy; 
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4.2 projekty budowlano-wykonacze instalacji wszystkich niezb�dnych bran�, w tym instalacji: 

a)ciepłej wody u�ytkowej, 

b)zimnej wody i kanalizacji, 

c)wentylacji; 

d)elektrycznej i o�wietlenia awaryjnego, 

e)teletechnicznej i komputerowej, 

f)gazów medycznych (tlen, spr��one powietrze medyczne, pró�nia),  

 – wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.3 projekt radiologicznych osłon stałych – w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.4 projekt technologii medycznej  - w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.5 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego [Dz. U. Nr 202 poz. 2072], 

uwzgl�dniaj�ce rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie� – 

w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.6 przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia ofert przetargowych przez 

Wykonawców – w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.7 kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym [Dz. U.Nr 130, poz. 1389], 

zawieraj�ce wszystkie wyszczególnione w par. 7 rozporz�dzenia pozycje w tym: 

a)zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania robót, przez które nale�y rozumie� dane techniczne 

technologiczne i organizacyjne nie okre�lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a maj�ce wpływ na wysoko�� warto�ci 

kosztorysowej robót budowlanych, 

b)przedmiary robót b�d�ce podstaw� do sporz�dzenia kosztorysów inwestorskich, przez które nale�y 

rozumie� opracowania zawieraj�ce opis robót budowlanych w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania, z podaniem iloci jednostek przedmiarowych robót wynikaj�cych z dokumentacji 

projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w liczbie 
3 egzemplarzy; 
4.8 informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która b�dzie podstaw� do 

opracowania projektu BIOZ  dla wszystkich bran� – w liczbie 6 egzemplarzy; 
4.9 zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilo�ci 3 egzemplarzy. 

5.Wymagania szczególne dotycz�ce przedmiotu umowy: 

5.1Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta� opracowana w takiej formie, aby 

umo�liwi� inwestorowi etapow� realizacj� zadania i cz��ciowe oddawanie do u�ytkowania 

realizowanego obiektu. 

5.2Wykonawca zobowi�zany b�dzie do uwzgl�dnienia lokalizacji i układu nowo zmodernizowanej 

instalacji ciepłej wody u�ytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. 

5.3 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by� sporz�dzona zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u�ytkowego [Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 

2072] oraz zawiera� rozwi�zania zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi 

wymaga�, jakim winny odpowiada� obiekty słu�by zdrowia, w tym z: 

a)rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymaga�, jakim 

powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz�dzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006, Nr 213, poz. 1568)  

b)ustaw� Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 

276), 

c)rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj�cego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej (Dz. U. 2005, Nr 194, poz. 1625),  
d)rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
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bezpiecznej pracy z urz�dzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006, Nr 180, poz. 1325).  

6.Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do jej 

realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane  i sanitarne wydane przez 

organy uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególno�ci: 

a)uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, 

b)uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 

c)uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpo�arowej, 

d)upowa�nionego rzeczoznawcy ds. higieny radiologicznej. 

7.Koszty wykonania ww. obowi�zków w cało�ci pokrywa Wykonawca. 

8.Przekazana dokumentacja b�dzie wewn�trznie skoordynowana technicznie i mi�dzybran�owo oraz 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. Zawiera� b�dzie wymagane potwierdzenia 

sprawdze� rozwi�za� projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikaj�cym z przepisów, a tak�e spis opracowa� i dokumentacji składaj�cych si� na komplet 

przedmiotu umowy. Posiada� b�dzie o�wiadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy 

Prawo budowlane, o zgodno�ci projektu z przepisami. 

9.Komplet dokumentacji Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu w formie papierowej w ilo�ciach egz. 

okre�lonych ust. 4 oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w u�ytecznej formie, uzgodnionej z 

Zamawiaj�cym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 egzemplarzach 

§ 2 
OBOWI�ZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJ�CEGO 

1.Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowi�zuj�cymi przepisami oraz obowi�zuj�cymi normami. 

2.Wykonawca o�wiadcza, �e dokumentacja projektowa nie b�dzie narusza� praw osób trzecich, a w 

przypadku wyst�pienia w tym wzgl�dzie jakichkolwiek narusze�, zobowi�zuje si� ponie�� pełn�

odpowiedzialno�� odszkodowawcz�. 

3.Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie�: 

3.1szczegółowe zapoznanie si� z dokumentacj� znajduj�c� si� w posiadaniu Zamawiaj�cego  oraz 

dokładne ogl�dziny obiektu; 

3.2formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych w zakresie rozwi�za� funkcjonalnych przed 

rozpocz�ciem opracowywania dokumentacji oraz uwzgl�dnienie, podczas opracowywania projektu, 

wymogów U�ytkownika i Zamawiaj�cego, dotycz�cych przeznaczenia pomieszcze�; 

3.3konsultowanie z Zamawiaj�cym na ka�dym etapie opracowywania dokumentacji, elementów 

dotycz�cych istotnych, maj�cych wpływ na koszty, rozwi�za� funkcjonalnych, architektonicznych, 

konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym zało�eniu, �e zaproponowane rozwi�zania i 

materiały zapewni� minimalizacj� kosztów realizacji i eksploatacji; 

3.4opisywanie proponowanych materiałów i urz�dze� za pomoc� cech technicznych i jako�ciowych 

zgodnie z art. 30 ust. 1,2,3 pkt. 1-4 ustawy Pzp, a je�eli nie jest to mo�liwe ze wzgl�du na specyfik� i 

nie ma mo�liwo�ci opisania za pomoc� dostatecznie dokładnych okre�le�, to wskazaniom takim 

winny towarzyszy� wyrazy "lub równowa�ny" (art. 29 ustawy Pzp) wraz z informacj�, co nale�y 

rozumie� pod okre�leniem równowa�no�ci, celem umo�liwienia Zamawiaj�cemu porównania w 

trakcie post�powania przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów 

równowa�nych; 

3.5w chwili rozpocz�cia realizacji projektu (ogłoszenia post�powania przetargowego o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej na 

ewentualne zapytania w terminie nie dłu�szym ni� 2 dni robocze, licz�c od dnia przekazania zapytania 

przez Zamawiaj�cego; w przypadku, gdy odpowied� na zapytanie powodowa� b�dzie konieczno��

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie 

nieprzekraczaj�cym 4 dni, uwzgl�dniaj�c je w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót 

(równie� w wersji elektronicznej); 

4.W przypadku w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego dotycz�cych tre�ci ofert zło�onych w post�powaniu 

przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentacj� projektow� sporz�dzon�

przez Wykonawc�, Wykonawca zobowi�zany b�dzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia 

stosownych wyja�nie�. 

5.Wykonawca nie mo�e bez zgody Zamawiaj�cego przekaza� praw i obowi�zków, wynikaj�cych z 

niniejszej umowy. 
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 6.W przypadku stwierdzenia niekompletno�ci dokumentacji obj�tej niniejsz� umow�, Wykonawca 

zobowi�zany jest do wykonania dokumentacji uzupełniaj�cej i pokrycia w cało�ci kosztów jej 

wykonania. 

7.W ramach zawartej umowy Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do: 

a)udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wyst�pienia w terminie do 7 dni liczonych od 

dnia otrzymania danego wyst�pienia; 

b)udost�pnienia dokumentów i danych, zwi�zanych z wykonaniem prac projektowych, b�d�cych w 

posiadaniu Zamawiaj�cego, a mog�cych mie� wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na 

poprawienie ich jako�ci; 

c)współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniaj�cego cele okre�lone w umowie 

8.Strony zobowi�zuj� si� wzajemnie powiadamia� na pi�mie o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnianiu zobowi�za� umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak równie� w trakcie 

realizacji inwestycji. 

9.Zamawiaj�cy wyra�a zgod� na zlecenie cz��ci prac projektowych i usług uj�tych w niniejszej 

umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod nast�puj�cymi warunkami: 

a)nie spowoduje to wydłu�enia czasu ani wzrostu kosztu okre�lonego w niniejszej umowie; 

b)nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej; 

c)Wykonawca odpowiada za jako�� i terminowo�� podzleconych prac; 

d)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomoc� których zobowi�zanie 

wykonuje, jak równie� osób, którym wykonanie zobowi�zania powierza, jak za własne działanie lub 

zaniechanie; 

d)w umowie z podwykonawc� Wykonawca zastrze�e obowi�zek  pełnienia przez niego nadzoru 

autorskiego oraz spełniania wymaga� zwi�zanych z okresem gwarancji i r�kojmi. 

10.Wykonawca nie mo�e zleca� wykonania cz��ci przedmiotu umowy podwykonawcy, który nie 

posiada wymaganych prawem uprawnie� do wykonania zleconych prac lub usług, nie dysponuje 

własnym potencjałem technicznym lub jest zagro�ony bankructwem. 

11.Dokumentacja projektowa, stanowi�ca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim. 

Wykonawca przenosi na Zamawiaj�cego autorskie prawa maj�tkowe do tej dokumentacji w zakresie 

wykorzystania projektu do celu realizacji robót obj�tych dokumentacj� projektow�, w tym: 

a) prawo do zwielokrotnienia na papierze, 

b) prawo do wprowadzenia do pami�ci komputera, 

c) prawo do publicznego wy�wietlania lub wystawiania. 

12.Przedstawiciele stron: 

a) Ze strony Zamawiaj�cego nadzór nad prawidłow� realizacj� umowy pełni� b�dzie ........................ 

b) Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłow� realizacja umowy pełni� b�dzie ............ 

§ 3 
NADZÓR AUTORSKI 

1.Wykonawca b�dzie zobowi�zany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w 

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z 

pó�n. zm). 

2.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowi�zany jest do: 

a)kontrolowania, w toku realizacji robót budowlanych, zgodno�ci zastosowanych rozwi�za�

technicznych, materiałowych i u�ytkowych z dokumentacj� projektow�; 

b)uzgadniania mo�liwo�ci wprowadzenia rozwi�za� zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

Zamawiaj�cego oraz uzgadnianiu ich z organami uprawnionymi do zatwierdzania projektów (w 

przypadku, kiedy jest to konieczne). 

c)uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyja�niania Wykonawcy robót 

budowlanych w�tpliwo�ci powstałych w toku realizacji tych robót, 

d)udziału w naradach technicznych, 

e)udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych cz��ci robót budowlanych oraz odbiorze ko�cowym 

inwestycji, 

f)weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzgl�dniaj�cej wszystkie zmiany wprowadzone do 

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. 

3.Wszelkie zmiany, aktualizacje rozwi�za� projektowych itp. wprowadzone do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, musz� by� potwierdzone przez Wykonawc�
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dokumentacji projektowej. Potwierdzeniami tymi, w zale�no�ci od wielko�ci i rodzaju zmian, mog�

by�: 

a)stosowne zapisy na rysunkach wchodz�cych w skład dokumentacji, 

b)rysunki zamienne lub szkice albo nowe składniki dokumentacji projektowej opatrzone data, 

podpisem, informacj�, jaki element dokumentacji zast�puj� lub uzupełniaj� oraz zgoda na 

wprowadzenie odpowiednich organów, je�eli taka zgoda jest wymagana, 

c)protokoły lub notatki słu�bowe podpisane przez strony, 

d)wpisy do dziennika budowy. 

4.Wykonawca pełni� b�dzie nadzór autorski na wezwanie Zamawiaj�cego. Przyjmuje si�, �e 

liczba pobytów projektanta (-ów) na budowie wynika� b�dzie z uzasadnionych potrzeb, 

okre�lonych przez Zamawiaj�cego lub wyst�puj�cego w jego imieniu inspektora nadzoru. 

5.Projektant wykonuj�c czynno�ci nadzoru autorskiego jest zobowi�zany odnotowa� swoj�

obecno�� na placu budowy w dzienniku budowy.
  

§ 4 
TERMIN REALIZACJI 

1.Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania przedmiotu umowy w cz��ci dotycz�cej wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie .................(max. 75 dni) licz�c od dnia podpisania 

umowy. 

2.Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu dokumentacj� projektow� w terminie okre�lonym w ust. 1 i 

zaopatrzy dokumentacj� projektow� w wykaz opracowa� oraz pisemne o�wiadczenie, �e 

dokumentacja projektowa jest kompletna dla obiektu i celu, któremu ma słu�y�, wykonana zgodnie z 

umow�, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami oraz 

zgodnie z Normami Polskimi. 

3.Zamawiaj�cy sporz�dzi protokół przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawc� w dacie 

jej dostarczenia.  Odbiór prac projektowych odb�dzie si� w siedzibie Zamawiaj�cego. 

4.Zamawiaj�cy w terminie do 5 dni roboczych licz�c od daty przekazania dokumentacji projektowej i 

sporz�dzenia protokołu jej przekazania, zapozna si� z jej zawarto�ci�.  

5.W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dostarczonej dokumentacji Zamawiaj�cy sporz�dzi 

protokół, w którym uwzgl�dni wszelkie uwagi i zastrze�enia do dokumentacji  oraz wyznaczy termin 

na usuni�cie wyst�puj�cych nieprawidłowo�ci. W przypadku  nie dotrzymania przez Wykonawc�

terminu wyznaczonego na  ich usuni�cie  maj� zastosowanie zapisy  §7  ust.3. Po usuni�ciu przez 

Wykonawc� wyst�puj�cych nieprawidłowo�ci Zamawiaj�cy podpisze protokół zdawczo-odbiorczy 

b�d�cy podstaw� do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc�. 

6.W przypadku braku zastrze�e� do przekazanej dokumentacji projektowej zamawiaj�cy niezwłocznie 

podpisze protokół zdawczo-odbiorczy  b�d�cy podstaw� do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawc�

7.Dat� podpisania przez Zamawiaj�cego protokołu przekazania dokumentacji, o którym mowa w ust. 

3, traktuje si� jako dat� wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem stwierdzenia kompletno�ci 

dokumentacji. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, po dokonaniu przez 

Zamawiaj�cego formalnej weryfikacji dokumentacji projektowej, stanowi podstaw� do wystawienia 

przez Wykonawc� faktury VAT. 

8.Przy przyjmowaniu przedmiotu umowy Zamawiaj�cy nie jest obowi�zany dokonywa� sprawdzenia 

jako�ci przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jej cz��ci. 

9.W przypadku uniemo�liwienia rozpocz�cia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego, termin wykonania prac ulega przesuni�ciu 

o okres wynikaj�cy z przerw lub opó�nienia rozpocz�cia prac 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1.Strony ustalaj� wynagrodzenie całkowite za realizacj� przedmiotu umowy w formie ryczałtu w 

kwocie:  

netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  
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słownie:..........................................................................................................zł 

w tym: 

a) warto�� wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
 kosztorysowej 
netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:..........................................................................................................zł 

 b) warto�� wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego 

netto:...................................zł,  

+ nale�ny podatek VAT ...............................................zł, tj. 

brutto:...................................zł,  

słownie:........... 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez cały okres 

obowi�zywania niniejszej umowy. 

3.Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawc� w celu 

zrealizowania przedmiotu umowy, a tak�e spełnienia wymogów okre�lonych przepisami oraz 

postawionych przez Zamawiaj�cego.  

§ 6 
ROZLICZENIA  

1.Zasady rozliczenia wynagrodzenia okre�lonego w § 5, ust.1, pkt. a: 

2.Podstaw� do wystawienia faktury przez Wykonawc� jest podpisany przez obie strony protokół 

zdawczo-odbiorczy wraz z doł�czonym pisemnym o�wiadczeniem Wykonawcy, �e przedmiot umowy 

został wykonany zgodnie z umow�, obowi�zuj�cymi przepisami i normami oraz, �e został przekazany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. 

a)Wykonawca dostarczy faktur� w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

b)Płatno�� wynagrodzenia nast�pi w terminie do 30 dni licz�c od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3.Zasady rozliczenia wynagrodzenia okre�lonego w § 5, ust.1, pkt. b: 

4.Podstaw� do wystawienia faktury przez Wykonawc� jest podpisany protokół ko�cowy odbioru 

robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej 

przez Wykonawc� w ramach niniejszej umowy. 

5.Wykonawca dostarczy faktur� w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu 

odbioru ko�cowego.  

6.Płatno�� wynagrodzenia nast�pi w terminie do 30 dni licz�c od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7.Za dat� uregulowania nale�no�ci Strony przyjmuj� dzie� obci��enia rachunku bankowego 

Zamawiaj�cego. 

8.Wykonawca nie mo�e bez pisemnej zgody Zamawiaj�cego przenosi� wierzytelno�ci wynikaj�cych z 

niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporz�dza� nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 

formie. W szczególno�ci bez zgody Zamawiaj�cego wierzytelno�� nie mo�e by� przedmiotem 

zabezpieczenia zobowi�za� Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, po�yczki). Wykonawca nie 

mo�e równie� bez pisemnej zgody Zamawiaj�cego zawrze� umowy z osob� trzeci� o podstawienie w 

prawa wierzyciela (art. 518 K.C). 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc� terminu umowy, Zamawiaj�cemu przysługuje 

prawo zastosowania kar umownych za zwłok� w wysoko�ci 0,3 % warto�ci umowy okre�lonej w § 5 
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ust. 1 pkt a, za ka�dy dzie� zwłoki, tj. ....................... zł brutto. 

2.W przypadku odst�pienia od umowy przez Zamawiaj�cego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 15% całkowitej 

warto�ci umowy okre�lonej w § 5 ust. 1. 

3.W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci kar�

umown� w wysoko�ci 0,1 % wynagrodzenia umownego okre�lonego w § 5 ust. 1 a, za ka�dy dzie�

zwłoki. 

4.W przypadku niekompletno�ci dokumentacji obj�tej niniejsz� umow�, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniaj�cej w cało�ci pokryje Wykonawca. 

5.W przypadku uniewa�nienia post�powania przetargowego na roboty budowlane w oparciu o art. 93 

ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówie� publicznych, z powodu bł�dnie przygotowanej przez Wykonawc�

dokumentacji projektowej, przedmiarów robót lub STWOIR, co jest równoznaczne z uniewa�nieniem 

post�powania z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego (art. 93 ust. 4 PZP)  Zamawiaj�cy 

zastrzega sobie prawo do obci��enia Wykonawcy kosztami wynikaj�cymi z tytułu roszcze�

Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu.(art. 93 ust. 4 PZP). 

6.W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowi�zku wynikaj�cego z niniejszej 

umowy przekracza wysoko�� kar umownych, poszkodowana tym strona mo�e, niezale�nie od kar 

umownych, dochodzi� odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 8  

ODST�PIENIE OD UMOWY 
1.Zamawiaj�cemu przysługuje prawo odst�pienia od umowy bez obowi�zku zapłaty kar  umownych w 

nast�puj�cych sytuacjach: 

a)W razie wyst�pienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie le�y w 

interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy; odst�pienie od 

umowy w tym przypadku mo�e nast�pi� w terminie 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o tych 

okoliczno�ciach. 

b)zostanie wydany nakaz zaj�cia maj�tku Wykonawcy lub nast�pi pogorszenie sytuacji 

finansowej Wykonawcy uniemo�liwiaj�ce prawidłowe wykonanie zobowi�za� umownych; 

c)Wykonawca nie wywi�zuje si� ze �wiadczonych usług zgodnie z umow� lub te� ra��co lub 

uporczywie nie wykonuje swoich pozostałych zobowi�za� umownych; odst�pienie od umowy 

w tym przypadku mo�e nast�pi� w trybie natychmiastowym.
2.Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia  warunków umowy - bez konsekwencji 

odszkodowawczych - dotycz�cych pełnienia przez Wykonawc� nadzoru autorskiego, w przypadku 

braku mo�liwo�ci rozpocz�cia  robót budowlanych,  obj�tych wykonanym projektem. Wypowiedzenie 

w tym przypadku mo�e nast�pi� w terminie do 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o tych 

okoliczno�ciach. 

3.W przypadku odst�pienia od umowy Wykonawc� oraz Zamawiaj�cego obci��aj� nast�puj�ce 

obowi�zki szczegółowe: 

4.W terminie do 7 dni od daty odst�pienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj�cego 

sporz�dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzaj�cy zaawansowanie opracowania według 

stanu na dzie� odst�pienia. 

5.Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu wszystkie materiały i elementy dokumentacji, wykonane na 

dzie� odst�pienia od umowy, w terminie 7 dni od daty sporz�dzenia protokoły inwentaryzacyjnego. 

6.Zamawiaj�cy, w razie odst�pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialno�ci, zobowi�zany jest do: 

a) dokonania odbioru cz��ci wykonanego przedmiotu umowy 

b) zapłaty wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy, który został wykonany do dnia odst�pienia; 

wysoko�� wynagrodzenia zostanie okre�lona procentowo na podstawie protokołu inwentaryzacji oraz 

protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym szczegółowo okre�lony zostanie zakres wykonanych prac. 

c) rozliczenia si� z Wykonawc� z tytułu nierozliczonych w wy�ej wymienionych kosztów realizacji 

przedmiotu umowy.  

7.Odst�pienie od Umowy musi nast�pi� w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
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§ 9 

UBEZPIECZENIA 

1.Od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca b�dzie posiadał polis� ubezpieczenia 

odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci zwi�zanej bezpo�rednio z 

przedmiotem niniejszej umowy z limitem odpowiedzialno�ci firmy ubezpieczeniowej na kwot� nie 

mniejsz� ni� warto�� wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy i terminem wa�no�ci co 

najmniej do upływu terminu pozwolenia na budow�. 

2.W przypadku, gdy termin obowi�zywania polisy b�dzie si� ko�czył przed terminem odbioru 

przedmiotu umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowi�zek przedło�y�

Zamawiaj�cemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 

3.W przypadku nie wywi�zania si� Wykonawcy z obowi�zków, o których mowa w ust�pie wy�ej, 

Zamawiaj�cy ma prawo odst�pi� od realizacji przedmiotowej umowy w trybie natychmiastowym z 

winy Wykonawcy i obci��y� go kar� umown� – w wysoko�ci 15 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 7 ust. 2 umowy. 

§ 10 
GWARANCJA I R	KOJMIA 

1.Wykonawca udziela ……….miesi�cznej (min. 24 m-ce) gwarancji jako�ciowo dobrego wykonania 

usługi, licz�c od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2.Strony postanawiaj�  rozszerzy� odpowiedzialno�� Wykonawcy z tytułu r�kojmi za wady 

przedmiotu umowy, ustalaj�c, �e termin  r�kojmi za wady ko�czy swój bieg ł�cznie z upływem 

terminu odpowiedzialno�ci  z tytułu r�kojmi za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonanych na 

podstawie dokumentacji b�d�cej przedmiotem niniejszej umowy. 

3.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu r�kojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej 

istniej�ce w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwi�cych 

w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

4.Zamawiaj�cy, który otrzymał wadliw� dokumentacj� stanowi�c� przedmiot umowy lub jej cz���, 

wykonuj�c uprawnienia z tytułu r�kojmi wzgl�dem Wykonawcy mo�e: 

a)��da� usuni�cia wad, uzgadniaj�c z Wykonawc� termin – z zagro�eniem, �e po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu odst�pi od umowy; 

b)nie ��daj�c usuni�cia wad – ��da� obni�enia wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy; 

odst�pi� od umowy, z winy Wykonawcy, je�eli istotne wady, wskazane w przekazanych cz��ciach 

składowych przedmiotu umowy nie zostały usuni�te w uzgodnionym przez strony terminie. 

5.Strony zgodnie o�wiadczaj�, �e w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4, pkt. a niniejszego 

paragrafu Wykonawca wyra�a zgod� na opracowanie tej cz��ci dokumentacji projektowej przez 

innego Wykonawc�. W zwi�zku z powy�szym Zamawiaj�cemu przysługuje prawo zlecenia tzw. 

„wykonawstwa zast�pczego” i obci��enie tymi kosztami Wykonawc�, bez wzgl�du na przysługuj�ce 

Wykonawcy prawa do utworu. 

6.Zamawiaj�cy nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci finansowej zwi�zanej z usuwaniem wad w 

przedmiocie umowy. 

7.Wykonawca odpowiada wzgl�dem Zamawiaj�cego tak�e za wadliwe wykonanie czynno�ci nadzoru 

autorskiego. 

§11 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. W sprawach nieuregulowanych umow� maj� zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególno�ci Prawa zamówie� publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany postanowie� umowy w stosunku do tre�ci oferty Wykonawcy mog� by� dokonane jedynie 

na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

3. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy: 

a)ze wzgl�du na zmian� przepisów lub obowi�zek wykonania dodatkowych bada�, opracowa� lub 

uzgodnie�   zachodzi konieczno�� wydłu�enia terminu realizacji przedmiotu umowy; 

b)konieczno�� wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno�ci, których nie mo�na było 

przewidzie� w chwili zawarcia umowy. 

4. Zmiany umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

5. Wykonawca i Zamawiaj�cy o�wiadczaj�, �e doło�� wszelkich stara�, by ewentualne spory, jakie 
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mog� powsta� przy realizacji niniejszej umowy, były rozwi�zywane ugodowo. 

6.Sprawy sporne, które nie zostan� rozstrzygni�te w drodze negocjacji, strony poddaj� rozstrzygni�ciu 

s�du wła�ciwego ze wzgl�du na siedzib� Zamawiaj�cego. 

7.Wszelka korespondencja pomi�dzy Stronami odno�nie wykonania niniejszej Umowy b�dzie 

kierowana na adres siedziby ka�dej z ni�ej podpisanych Stron ze skutkiem dor�czenia pod warunkiem, 

�e była przesłana lub dor�czona za dowodem dor�czenia. 

8.Umow� niniejsz� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj�cego, 

jeden dla Wykonawcy. 

Zamawiaj�cy:         Wykonawca: 
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ZZP-0022-58/09 
Zał�cznik nr 4 do SIWZ 

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

   (piecz�� firmowa ) 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG  W OKRESIE OSTATNICH  3 LAT   
(przed dniem wszcz�cia post�powania o udzielenie zamówienia, a je�eli okres 

prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie) 
O WARTO�CI ODPOWIADAJ�CEJ  ZAKRESOWI PRZEDMIOTOWEGO 

ZAMÓWIENIA 

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

                   data 

       …………………………………………….. 
�����������������������������������������������	
����������������
���	�����������	���

������������������������������������������������������	�����������������������	�����������
�������������������������������������
�����������������	��������������������	
��������

��������������������������������������� ����������

Uwaga:  
1. Nale�y wykaza� co najmniej jedno zamówienie dotycz�ce zrealizowanego projektu dla 

obiektu słu�by zdrowia  zawieraj�cego oddziały szpitalne: 

dla Zadania nr 1 - o  warto�ci brutto min.  230 000,00 zł; 

dla Zadania nr 2 - o  warto�ci brutto min.  230 000,00 zł; 

dla Zadania nr 3 - o  warto�ci brutto min.  150 000,00 zł. 

2. Do wykazu nale�y doł�czy� dokumenty potwierdzaj�ce, i� zamówienia (wszystkie) zostały 

wykonane nale�ycie (brak takiego dokumentu spowoduje, i� zamówienie zostanie uznane za 

niezrealizowane ), potwierdzone np. referencjami.

Termin realizacji 

( poda� miesi�c i rok ) 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Warto��

zamówienia 

brutto (PLN) 

rozpocz�cie zako�czenie 

Nazwa i adres 

zamawiaj�cego 

na rzecz którego 

zostało 

wykonane 

zamówienie 
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ZZP-0022-58/09 
Zał�cznik nr 5 do SIWZ 

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

   (piecz�� firmowa ) 

WYKAZ OSÓB – PROJEKTANTÓW
ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJ	 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Nazwisko i imi� Rodzaj uprawnie� Nr uprawnie�
    

  

  

  

  

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

                   data 

  

…………………………………………. 
�����������������������������������������������	
����������������
���	�����������	���

������������������������������������������������������	�����������������������	�����������
�������������������������������������
�����������������	��������������������	
��������

��������������������������������������� ����������


