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SPIS ZAŁ�CZNIKÓW: 
1. Zał�cznik nr 1 – Formularz oferty; 

2. Zał�cznik nr 2 – Formularz o�wiadcze�; 
3. Zał�cznik nr 3 – Wzór umowy; 

4. Zał�cznik nr 4.1 – Projekt budowlany (Zadanie nr 1); 

5. Zał�cznik nr 4.2 – Projekt wykonawczy (Zadanie nr 1); 

6. Zał�cznik nr 4.3 – Projekt konstrukcji i ekspertyza dachu (Zadanie nr 1); 

7. Zał�cznik nr 4.4 – Projekt elektryczny (Zadanie nr 1); 

8. Zał�cznik nr 4.5 – Projekt budowlany (Zadanie nr 2); 

9. Zał�cznik nr 4.6 – Projekt wykonawczy (Zadanie nr 2); 

10. Zał�cznik nr 4.7 – Projekt elektryczny (Zadanie nr 2); 

11. Zał�cznik nr 4.8 – Projekt architektoniczno-budowlany (Zadanie nr 3); 

12. Zał�cznik nr 4.9 – Projekt budowlano-wykonawczy, BIOZ  

(cz��� elektryczna – Zadanie    nr 3); 

13. Zał�cznik nr 4.10 – Projekt budowlano-wykonawczy (cz��� technologiczno-budowlana – 

Zadanie nr 3); 

14. Zał�cznik nr 5.1  – Przedmiary robót – kolektory słoneczne (Zadanie nr 1); 

15. Zał�cznik nr 5.2  – Przedmiary robót – stacja wymienników ciepła (Zadanie nr 2); 

16. Zał�cznik nr 5.3  – Przedmiary robót – instalacja elektryczna, system wizualizacji, roboty 

budowlane, technologia (Zadanie nr 3); 

17. Zał�cznik nr 6.1 – STWiOR - instalacja solarna (Zadanie nr 1); 

18. Zał�cznik nr 6.2 – STWiOR - System wymiany ciepła wraz z wymiennikami para-woda i 

zasobnikami ciepłej wody u�ytkowej (Zadanie nr 2); 

19. Zał�cznik nr 6.3 – STWiOR – cz��� budowlana, elektryczna, ogólna (Zadanie  nr 3); 

20. Zał�cznik nr 7 – Wykaz zrealizowanych robót; 

21. Zał�cznik nr 8 – Wykaz osób; 

22. Zał�cznik nr 9 – O�wiadczenie osoby o posiadanych uprawnieniach. 

I. Nazwa i adres Zamawiaj�cego 
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 

ul. Szpitalna 1 

41-219 Sosnowiec 

Regon: 240837054 

NIP: 644-337-38-32 

Tel. (032) 296-42-98 

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� roboty budowlane obejmuj�ce wykonanie instalacji solarnej z 
zasobnikami na c.w.u. oraz przebudowa kotłowni  z wymiennikowni� w Szpitalu 
Miejskim przy ul. Zegadłowicza 3. 
Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze �rodków NMF EOG w ramach zadania pn.: 

„Szpital przyjazny �rodowisku – nowoczesna kotłownia pocz�tkiem zmian proekologicznych w 

Szpitalu Miejskim nr 1” oraz ze �rodków WFO�iGW w Katowicach.  

W ramach zadania pn. „Szpital przyjazny �rodowisku, modernizacja gospodarki cieplnej 

budynków Szpitala Miejskiego”.  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowi�zany wykona�  
Zadanie nr 1 – roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne zwi�zane z budow� instalacji 

solarnej dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: 

• Zakup i monta� urz�dze� technologicznych instalacji solarnej, wyposa�onej w kolektory 

słoneczne o ł�cznej powierzchni absorpcyjnej 408,96 m2 wraz z robotami 
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elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w obr�bie 

instalacji solarnej wraz z rozruchem technologicznym 

Zadanie nr 2 – roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne zwi�zane z budow� instalacji 

systemu wymiany ciepła para/woda dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: 

• Zakup i monta� urz�dze� technologicznych rezerwowej stacji wymienników ciepła para 

/ woda dla potrzeb cwu wyposa�onej w wymienniki wraz z robotami elektrycznymi, 

instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demonta�ami w obr�bie stacji wraz z rozruchem 

technologicznym 

Zadanie nr 3 – roboty budowlane zwi�zane z wykonaniem stacji wymienników ciepła woda / 

woda, kotłowni parowej gazowo-olejowej i kotłowni gazowej niskotemperaturowej dla potrzeb 

zasilania podstawowego i rezerwowego budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w 

Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3 w tym: 

a) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych podstawowej stacji wymienników ciepła 

woda / woda wyposa�onej w wymienniki o mocy dla c.o. i wentylacji (1350 kW) , dla 

c.w.u. (350 kW) wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i 

demonta�owymi w obr�bie �ródła ciepła oraz rozruchem technologicznym 

b) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych kotłowni technologicznej, w tym kotła 

parowego opalanego gazem o znamionowej mocy cieplnej 300 kW wraz z robotami 

elektrycznymi, instalacyjnymi ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w obr�bie �ródła 

ciepła oraz rozruchem technologicznym 

c) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych kotłowni rezerwowej, w tym kotła 

parowego opalanego gazem lub olejem o znamionowej mocy cieplnej 250 kW (rezerwa 

technologiczna i c,w,u) oraz kotła wodnego opalanego gazem o mocy 575 kW (rezerwa 

dla celów c.o. i wentylacji) wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi 

ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w obr�bie �ródła ciepła oraz rozruchem 

technologicznym 

Roboty obejmuj�: 
- wykonanie stacji wymienników ciepła woda/ woda zasilana z miejskiego systemu 

ciepłowniczego, 

- wykonanie kotłowni parowej gazowo-olejowej, 

- wykonanie kotłowni gazowej niskotemperaturowej, 

- wykonanie wewn�trznej instalacji gazu, 

- cz��� elektryczna stacji wymienników, kotłowni parowej i kotłowni niskotemperaturowej, 

- wykonanie systemu wizualizacji. 

Kod CPV 45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 
Kod CPV 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 
Kod CPV 45 400000-1 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
Kod CPV 09 331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła dostawa wraz z monta�em 
2. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotycz�ce wykonania robót okre�laj�

projekty: budowlane, wykonawcze, konstrukcyjne, architektoniczne (Zał�cznik nr 4.1 ÷ 

4.10 do SIWZ) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych STWiOR (Zał�cznik nr 6.1 ÷ 6.3 do SIWZ). 

3.  Szczegółowy zakres rzeczowo-ilo�ciowy robót przedło�ony jest w przedmiarach robót, 

które stanowi� zał�czniki nr 5.1 ÷ 5.3 do niniejszej  SIWZ. 

4.  Zamawiaj�cy przewiduje udzielenie zamówie� uzupełniaj�cych okre�lonych w art. 67 ust. 1, 

pkt. 6 ustawy Pzp. w wysoko�ci nie wi�kszej ni� 20% zamówienia podstawowego. 

5. Przedmiot zamówienia realizowany b�dzie etapami, które zostan� okre�lone na podstawie 

harmonogramu rzeczowo finansowego sporz�dzonego przez Wykonawc�, w terminie 7 

dni od daty zawarcia umowy i zatwierdzonego przez Zamawiaj�cego.  

6. Przedmiot umowy rozliczany b�dzie na podstawie faktur cz��ciowych, wystawianych w 

oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru robót – wzór umowy stanowi 

Zał�cznik nr 3 do SWZ. 

7. Termin płatno�ci: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj�cego prawidłowo 

wystawionego oryginału faktury. Wykonawca zobowi�zany jest do dostarczenia do Zamawiaj�cego 

faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót. 
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III.Miejsce i termin realizacji zamówienia:  

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 miesi�cy od daty zawarcia umowy 

Miejsce realizacji robót:  
SP Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. 

IV. Warunki udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:  
1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawca którzy spełniaj� warunki, 

dotycz�ce: 

a) posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, 

je�eli przepisy prawa nakładaj� obowi�zek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i do�wiadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

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

oceniał na podstawie zło�onych dokumentów oraz o�wiadcze�.  

3. Uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy 
prawa nakładaj� obowi�zek ich posiadania:
3.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy posiada uprawnienia do wykonywania 

okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nakładaj� obowi�zek ich 

posiadania. 

3.2 Zamawiaj�cy dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedło�enia przez 

Wykonawc� w ofercie o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 
(według Zał�cznika nr 2 do SIWZ).  

4. Wiedza i do�wiadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
4.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy wykonał w okresie ostatnich 5 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 i warto�ci�
przedmiotowi zamówienia - maksymalnie 2 roboty budowlane o ł�cznej warto�ci nie mniejszej 

ni� 2 500 000,00 zł brutto tj. zamówienie w zakresie budowy/przebudowy kotłowni, 

wymiennikowni itp.  

4.2 Zamawiaj�cy dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedło�enia przez 

Wykonawc� w ofercie wykazu wykonanych robót. W wykazie nale�y poda� warto�ci, daty i 

miejsca wykonania robót wraz z doł�czonymi dokumentami, potwierdzaj�cymi nale�yte ich 

wykonanie (według Zał�cznika nr 7 do SIWZ).  

5. Potencjał techniczny – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
5.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

5.2 Zamawiaj�cy dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedło�enia przez 

Wykonawc� w ofercie o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 
(według Zał�cznika nr 2 do SIWZ).  

6. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku: 

6.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy dysponuje osobami (kadr� kierownicz�) 
odpowiedzialn� za realizacj� zamówienia. 

Wymaga si� oby osoby uczestnicz�ce przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z tre�ci�
Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz.U.  Nr 83, poz. 578 z pó�n 

zmian.) posiadały nast�puj�ce uprawnienia o specjalno�ci: 

- konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze�
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- instalacyjnej bez ogranicze�
- instalacji elektrycznych bez ogranicze�. 
6.2 Zamawiaj�cy dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedło�enia przez 

Wykonawc� w ofercie:  

- wykazu osób (kadry kierowniczej) odpowiedzialnych za realizacj� zamówienia. Osoby winny 

posiada� uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne-elektryczne, instalacyjne wodno-

kanalizacyjne, instalacyjne gazowe. W wykazie nale�y poda� Imi� i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej, proponowan� rol� (funkcj�) w realizacji zamówienia, rodzaj uprawnie�, 
numer uprawnie� (według Zał�cznika nr 8 do SIWZ);  

- O�wiadczenie osoby o posiadanych uprawnieniach: (według Zał�cznika nr 9 do SIWZ);  

7. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku:
7.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy posiada polis� lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzaj�cego, �e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci gospodarczej, na kwot� o warto�ci minimum 500 

000,00 zł. 

7.2 Zamawiaj�cy dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedło�enia w ofercie 

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj�cego, �e Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci 

gospodarczej, na kwot� o warto�ci minimum 500 000,00 zł. 

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca mo�e polega� na wiedzy i do�wiadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno�ciach finansowych 

innych podmiotów, niezale�nie od charakteru prawnego ł�cz�cych go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowi�zany jest udowodni� Zamawiaj�cemu, i� b�dzie 
dysponował zasobami niezb�dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno�ci 
przedstawiaj�c w tym celu pisemne zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezb�dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.

V. Informacja o o�wiadczeniach lub dokumentach, jakie maj� dostarczy� wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz o�wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu, 
nale�y przedło�y�:

1.1 wykaz robót budowlanych w zakresie niezb�dnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i do�wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu, a je�eli okres 

prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i 

miejsca wykonania oraz zał�czeniem dokumentu potwierdzaj�cego, �e roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo uko�czone (według Zał�cznika 

nr 7 do SIWZ).  

1.2 wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, w szczególno�ci 

odpowiedzialnych za �wiadczenie usług, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i 

wykształcenia niezb�dnych dla wykonania zamówienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez 

nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami (według 

Zał�cznika nr 8 do SIWZ);  

1.3 o�wiadczenie, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, posiadaj�
wymagane uprawnienia, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�
(według Zał�cznika nr 9 do SIWZ). 
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2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale�y przedło�y�:

2.1 o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według Zał�cznika nr 2 do SIWZ),

2.2 aktualny odpis z wła�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony 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, a w stosunku do osób fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy  

2.3 aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, 

�e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za�wiadczenie, �e uzyskał 

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

wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawione nie wcze�niej 

ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

2.4 aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, �e uzyskał 

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

wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawione nie wcze�niej 

ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych - je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci, wystawiony 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, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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, 

wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zamówienie - wystawiony nie 

wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie����

udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. Je�eli Wykonawca, wykazuj�c spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre�lonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, a podmioty te b�d� brały udział w realizacji cz��ci zamówienia, Zamawiaj�cy 

wymaga zło�enia przez te podmioty dokumentów wymienionych w cz��ci V. pkt. 2 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.  

6. Pełnomocnictwo – je�li Wykonawc� reprezentuje pełnomocnik.  

Forma pełnomocnictwa: Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia po�wiadczona za 

zgodno�� z oryginałem przez notariusza. 

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

reprezentowania Wykonawcy: 

a)  formularz ofertowy  wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 1 do SIWZ; 
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b)  formularz o�wiadcze� wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 2 do SIWZ; 

c)  kosztorysy ofertowe wycenione wg przedmiarów robót, które stanowi� zał�cznik  

nr 5.1÷5.3 do SIWZ; 

d) wykaz wykonanych robót wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 7 do SIWZ; 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za realizacj� zamówienia wg wzoru stanowi�cego 

zał�cznik nr 8 do SIWZ; 

f) formularz o�wiadcze� wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 9 do SIWZ. 

Dokumenty o których mowa w pkt. 2.2 ÷ 2.4 i 3 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. 2.1 i 7a,b,d,e,f sporz�dzone były 

zgodnie z zał�cznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca si� wypełnienie zał�czników 

nr 1, 2, 7, 8 i 9  na drukach stanowi�cych zał�czniki do niniejszej SIWZ. 

VI. Wymagania dotycz�ce wadium. 

1. Zamawiaj�cy wymaga wniesienia wadium w wysoko�ci 40 000,00 zł. 
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 znak sprawy: ZZP-2200-10/10 na roboty budowlane pn. 
”Szpital przyjazny �rodowisku – nowoczesna kotłownia pocz�tkiem zmian 
proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja gospodarki cieplnej budynków 
Szpitala Miejskiego”.” 
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.  

4. Zgodnie z art. 46 Prawa zamówie� publicznych: 

4.1 Zamawiaj�cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewa�nieniu post�powania, z wyj�tkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze�eniem ust. 4a. 

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj�cy zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, je�eli jego wniesienia ��dano. 

4. 2. Zamawiaj�cy zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofert�!
przed upływem terminu składania ofert. 

4.3. Zamawiaj�cy ��da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc�, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 1, je�eli w wyniku rozstrzygni�cia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre�lonym przez 

zamawiaj�cego. 

4.4. Je�eli wadium wniesiono w pieni�dzu, zamawiaj�cy zwraca je wraz z odsetkami 

wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieni�dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc�. 
4.4a. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie zło�ył dokumentów lub o�wiadcze�, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba �e udowodni, �e wynika to z 

przyczyn niele��cych po jego stronie. 
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4.5. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre�lonych 

w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si�! niemo�liwe z przyczyn 

le��cych po stronie wykonawcy. 

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. 

2. Specyfikacja jest dost�pna na stronie internetowej Zamawiaj�cego  

tj. www.szpital.sosnowiec.pl. Na wniosek Wykonawcy Zamawiaj�cy przeka�e w terminie 5 
dni Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia.  

W przypadku przekazania SIWZ w formie papierowej opłata za Specyfikacj� wynosi 

650,00 złotych (słownie: sze��set pi��dziesi�t złotych 00/100) za zaliczeniem pocztowym.  

3. 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 w sprawach jw. upowa�niony jest Dział Zamówie�
Publicznych 

tel. (032) 296-42-98, 296-41-88 

fax: (032) 263-57-19, 296-42-98 

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). 

3. 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”.  

4. Ofert� nale�y sporz�dzi� czytelnie w j�zyku polskim w formie pisemnej. 

5. 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�. 
6. Wszystkie dokumenty i o�wiadczenia w j�zykach obcych nale�y dostarczy�

przetłumaczone na j�zyk polski. 

7. 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). 

8. 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�. 
9. 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”. 
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10. Ofert� nale�y umie�ci� w zamkni�tej kopercie, opisanej w nast�puj�cy sposób:  

 „Oferta do post�powania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
ZZP-2200-10/10 na roboty budowlane pn. ”Szpital przyjazny �rodowisku – nowoczesna 
kotłownia pocz�tkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja 
gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego”.”
Nie otwiera� przed: 30.04.2010r.,  godz.10:30 ”. 
Koperta powinna  zawiera� nazw� i adres Wykonawcy. 

11. 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) Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostan� odczytane w pierwszej kolejno�ci i 

nie b�d� otwierane. 

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

jak składana oferta – w zamkni�tej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 

„zmiana”. 

d) 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. 

IX. Termin zwi�zania ofert�
Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni, licz�c od upływu terminu składania ofert. 

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

ul. Szpitalna 1, Sekretariat III pi�tro do dnia 30.04.2010r.,  do godz. 10:00. 
2. Oferta zło�ona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. Zamawiaj�cy otworzy oferty w dniu 30.04.2010r., o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej 

SP Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III pi�tro. Otwarcie ofert jest 

jawne. 

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cen� ofertow� na Formularzu oferty (wg zał�cznika nr 1 do SIWZ). 

2.  Wykonawca okre�li ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w 

przedmiarach robót,  które po przeliczeniu przez Wykonawc� stanowi� b�d� kosztorysy 

ofertowe jako zał�czniki do oferty według nast�puj�cych zasad: 

- wszystkie pozycje kosztorysowe musz� zawiera� cen� jednostkow� pozycji, 

- wszystkie warto�ci cen jednostkowych pozycji, okre�lone w kosztorysie ofertowym 

oraz ostateczna cena oferty musz� by� liczone z dokładno�ci� do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3.  Wykonawca jest zobowi�zany do wypełnienia i okre�lenia warto�ci we wszystkich 

pozycjach wyst�puj�cych w przedmiarach robót. 

4.  Wstawienie w pozycji kosztorysu ofertowego „zera” jako warto�ci pozycji traktowane 

b�dzie jako upust kupiecki. 

5.  Ostateczn� cen� oferty stanowi suma warto�ci poszczególnych pozycji kosztorysów 

ofertowych + nale�ny podatek VAT. 

6.  W ostatecznej cenie oferty nale�y uwzgl�dni� równie� wszelkie koszty nie obj�te 

przedmiarami robót, a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, mi�dzy innymi: 

koszty zabezpieczenia robót, koszty zwi�zane ze spełnieniem wymaga� BHP, koszty 

zawarcia ubezpiecze� i inne. 

7. Upusty oferowane przez Wykonawc� musz� by� zawarte w cenach jednostkowych. 

8. Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegn� podwy�szeniu w czasie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
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9. Zastosowanie przez Wykonawc� stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 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 za cen� :
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. 

XIII.  Informacje o formalno�ciach, jakie powinny by� dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiaj�cy zawrze umow� w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze�eniem 

art. 183, w terminie nie krótszym ni� 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej 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 5 dni  od dnia przekazania informacji o 

wyborze oferty, je�eli w post�powaniu została zło�ona tylko jedna oferta. 

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiaj�cy wska�e wybranemu w wyniku niniejszego 

post�powania Wykonawcy. 

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

zamówie� publicznych, Zamawiaj�cy b�dzie ��dał przed zawarciem umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia umowy reguluj�cej współprac� tych Wykonawców. 

XIV. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy. 
1. Zamawiaj�cy wymaga zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 3 %  

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zabezpieczenie nale�ytego  wykonania umowy mo�e by� wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej z ni�ej wymienionych form: 

a) pieni�dzu, 

b) por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-

kredytowej, z tym, �e zobowi�zanie kasy jest zawsze zobowi�zaniem pieni��nym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsi�biorczo�ci 

3. Zamawiaj�cy dokona zwrotu 85% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiaj�cego za nale�ycie wykonane; 15%
zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszcze� z tytułu r�kojmi za 

wady, które zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu r�kojmi za wady. 

UWAGA: W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i por�cze�, 
powinny one by� wystawione na okres obejmuj�cy wykonanie zamówienia oraz 
okres r�kojmi. 

XV. Pozostałe reguły post�powania 

1.  Zamawiaj�cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 

dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrze� umowy ramowej. 
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2.  Zamawiaj�cy ��da wskazania przez Wykonawc� w ofercie cz��ci zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

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

4.  Zamawiaj�cy przewiduje udzielenie zamówie� uzupełniaj�cych okre�lonych w art. 67 

ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. w wysoko�ci nie wi�kszej ni� 20% zamówienia podstawowego. 

5.     Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych.  

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wzór umowy stanowi zał�cznik nr 3. 

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, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówie�
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó�n. zm.). 
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ZZP-2200-10/10 
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 ZZP-2200-10/10 na roboty budowlane pn. ”Szpital przyjazny �rodowisku – 
nowoczesna kotłownia pocz�tkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja 
gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego”, oferuj�  wykonanie przedmiotowego 

zamówienia na warunkach okre�lonych w SIWZ:

l.p. Zadania 
Warto��

zamówienia 
netto 

Warto��
podatku VAT

Warto��
zamówienia 

brutto 

Zad. 1. 

– roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne zwi�zane z 
budow� instalacji solarnej dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 

w tym: 

Zakup i monta� urz�dze� technologicznych instalacji solarnej, 
wyposa�onej w kolektory słoneczne o ł�cznej powierzchni 

absorpcyjnej 408,96 m2 wraz z robotami elektrycznymi, 

instalacyjnymi ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w 
obr�bie instalacji solarnej wraz z rozruchem technologicznym

  

Zad. 2. 

– roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne zwi�zane z 
budow� instalacji systemu wymiany ciepła para/woda dla 

Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: 

Zakup i monta� urz�dze� technologicznych rezerwowej stacji 
wymienników ciepła para / woda dla potrzeb cwu wyposa�onej 

w wymienniki wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi,  

ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w obr�bie stacji wraz z 
rozruchem technologicznym

  

– roboty budowlane zwi�zane z wykonaniem stacji 

wymienników ciepła woda / woda, kotłowni parowej gazowo-
olejowej i kotłowni gazowej niskotemperaturowej dla potrzeb 

zasilania podstawowego i rezerwowego budynków szpitalnych 

Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3 w 
tym

a) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych 

podstawowej stacji wymienników ciepła woda / woda 
wyposa�onej w wymienniki o mocy dla c.o. i wentylacji 

(1350 kW) , dla c.w.u. (350 kW) wraz z robotami 

elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i 
demonta�owymi w obr�bie �ródła ciepła oraz rozruchem 

technologicznym 

  

b) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych kotłowni 

technologicznej, w tym kotła parowego opalanego gazem 
o znamionowej mocy cieplnej 300 kW wraz z robotami 

elektrycznymi, instalacyjnymi ogólnobudowlanymi i 

demonta�owymi w obr�bie �ródła ciepła oraz rozruchem 
technologicznym 

  
Zad. 3. 

c) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych kotłowni 

rezerwowej, w tym kotła parowego opalanego gazem lub 
olejem o znamionowej mocy cieplnej 250 kW (rezerwa 

technologiczna i cwu) oraz kotła wodnego opalanego 

gazem o mocy 575 kW (rezerwa dla celów c.o. i 
wentylacji) wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi 

ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w obr�bie �ródła 

ciepła oraz rozruchem technologicznym

  

Razem zadania od 1 do 3    
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 (Słownie warto�� zamówienia brutto:
……………………………………………………………………………………………..…………..) 

Powy�sza warto�� okre�lono na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowi�cego zał�cznik do oferty i 

obejmuje pełny zakres zamówienia okre�lony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Warunki płatno�ci 
Akceptujemy termin płatno�ci do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj�cego prawidłowo 

wystawionego oryginału faktury.  

Zobowi�zujemy si� do dostarczenia do Zamawiaj�cego faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania 

przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót. 

3. Termin wykonania zamówienia  
Realizacja przedmiotu zamówienia nast�pi w terminie: do 6 miesi�cy od dnia zawarcia umowy. 

4.  Okres r�kojmi 
Udzielamy .............. miesi�cznej (min. 36 miesi�cy) r�kojmi, licz�c od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. 

5. O�wiadczam(-y), �e nast�puj�ca cz��� zamówienia: 

....................................................................................... b�dzie powierzona podwykonawcom. 

6. Niniejszym o�wiadczam(-y), �e: 

1. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznali�my si�) z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie 

wnosz� (wnosimy) do niej zastrze�e� oraz, �e uzyskałem (uzyskałam, uzyskali�my) informacje 

konieczne do przygotowania oferty. 

2. Projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny z 

przedmiotem zamówienia. Zobowi�zuj� si� (zobowi�zujemy) w przypadku wyboru mojej 

(naszej) oferty do zawarcia umowy na okre�lonych w niej warunkach, miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiaj�cego.  

3. Jestem (jeste�my) zwi�zany (-i) niniejsz� ofert� przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 

30 dni, licz�c od terminu składania ofert. 

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

                data 

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

                                uprawnionej/uprawnionych do wyst�powania w obrocie prawnym 

                                reprezentowania Wykonawcy i składania o�wiadcze� woli 

                                   w jego imieniu 
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ZZP-2200-10/10 
Zał�cznik nr 2 do SIWZ - Formularz o�wiadcze�

O�WIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 

O�wiadczamy, �e: 

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

• Posiadamy wiedz� i do�wiadczenie. 

• Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia. 

• Znajdujemy si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 

zamówienia. 

• Nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego post�powania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówie� publicznych. 

                                                                                 

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

(miejscowo�� i data) 

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

(piecz�tka i podpis osoby uprawnionej) 
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ZZP-2200-10/10 
Zał�cznik nr  3 do SIWZ 

UMOWA nr....................- wzór 

zawarta w dniu ………………………

pomi�dzy: 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu  
41 – 219 Sosnowiec 

ul. Szpitalna 1  

zarejestrowanym w S�dzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S�dowego pod nr KRS 0000298176, 

posiadaj�cym: 

NIP: 644 337 38 32,  

Regon: 240837054, b�d�cego płatnikiem VAT,  

reprezentowanym przez: 

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

a 

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

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

działaj�cym na podstawie 

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

posiadaj�cym: 

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

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

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

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiaj�cego – zgodnie z ustaw� Prawo zamówie�
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z pó�n. zm.) post�powania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZZP-2200-
10/10, zostaje zawarta umowa o nast�puj�cej tre�ci: 

§ 1  
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiaj�cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 

realizacji zada�: Zadanie 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3, polegaj�ce na wykonaniu instalacji 

solarnej, z zasobnikami na c.w.u., oraz przebudowa kotłowni z wymiennikowni� w Szpitalu 

Miejskim przy ul. Zegadłowicza 3 w ramach zadania pn. „Szpital przyjazny �rodowisku, 

modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego” oraz zadania pn.: „Szpital 

przyjazny �rodowisku – nowoczesna kotłownia pocz�tkiem zmian proekologicznych w 

Szpitalu Miejskim nr 1”. 
Zadanie nr 1 – roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne zwi�zane z budow� instalacji solarnej dla 

Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: 

• Zakup i monta� urz�dze� technologicznych instalacji solarnej, wyposa�onej w kolektory 

słoneczne o ł�cznej powierzchni absorpcyjnej 408,96 m2 wraz z robotami elektrycznymi, 

instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w obr�bie instalacji solarnej wraz z 

rozruchem technologicznym 

Zadanie nr 2 – roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne zwi�zane z budow� instalacji systemu 

wymiany ciepła para/woda dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: 

• Zakup i monta� urz�dze� technologicznych rezerwowej stacji wymienników ciepła para / woda 

dla potrzeb cwu wyposa�onej w wymienniki wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi 

ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w obr�bie stacji wraz z rozruchem instalacyjnym 

Zadanie nr 3 – roboty budowlane zwi�zane z wykonaniem stacji wymienników ciepła woda / woda, 

kotłowni parowej gazowo-olejowej i kotłowni gazowej niskotemperaturowej dla potrzeb zasilania 

podstawowego i rezerwowego budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy 

Zegadłowicza 3 w tym: 
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a) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych podstawowej stacji wymienników ciepła woda / 

woda wyposa�onej w wymienniki o mocy dla c.o. i wentylacji (1350 kW) , dla c.w.u. (350 kW) 

wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w 

obr�bie �ródła ciepła oraz rozruchem technologicznym 

b) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych kotłowni technologicznej, w tym kotła parowego 

opalanego gazem o znamionowej mocy cieplnej 300 kW wraz z robotami elektrycznymi, 

instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demonta�owymi w obr�bie �ródła ciepła oraz rozruchem 

technologicznym 

c) Zakup i monta� urz�dze� technologicznych kotłowni rezerwowej, w tym kotła parowego 

opalanego gazem lub olejem o znamionowej mocy cieplnej 250 kW (rezerwa technologiczna i 

cwu) oraz kotła wodnego opalanego gazem o mocy 575 kW (rezerwa dla celów c.o. i 

wentylacji) wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i 

demonta�owymi w obr�bie �ródła ciepła oraz rozruchem technologicznym

Roboty budowlane w ramach realizacji ww. zada� obejmuj�: 
- wykonanie stacji wymienników ciepła woda/ woda zasilana z miejskiego systemu 

ciepłowniczego, 

- wykonanie kotłowni parowej gazowo-olejowej, 

- wykonanie kotłowni gazowej niskotemperaturowej, 

- wykonanie wewn�trznej instalacji gazu, 

- cz��� elektryczna stacji wymienników, kotłowni parowej i kotłowni niskotemperaturowej, 

- wykonanie systemu wizualizacji. 

Kod CPV 45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 

Kod CPV 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 

Kod CPV 45 400000-1 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

Kod CPV 09 331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła dostawa z monta�em. 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy okre�laj�: 
-  kosztorysy ofertowe, stanowi�ce zał�czniki nr …………………. do niniejszej umowy. 

3. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotycz�ce wykonania robót okre�laj� szczegółowe 

specyfikacje wykonania i odbioru robót (STWIOR). 

4. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do zmian zakresu rzeczowo-ilo�ciowego robót 

wyspecyfikowanych  w przedmiarze robót, w przypadku braku konieczno�ci ich wykonywania. 

5. Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e posiada prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane i 

posiada pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Przedmiot zamówienia b�dzie zrealizowany w terminie do 6 miesi�cy licz�c od dnia 

zawarcia umowy. 
2. Za termin zako�czenia realizacji zadania  ustala si� dat� podpisania przez Strony protokołu 

ko�cowego odbioru robót.  

3. Według wy�ej ustalonej daty b�d� naliczane ewentualne kary umowne zgodnie z § 10 niniejszej 

umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalaj� wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie: 

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

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

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

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

w tym: 

zadanie 1  
netto:...................................zł,  

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

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

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

zadanie 2  
netto:...................................zł,  

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

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

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

zadanie 3 
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netto:...................................zł,  

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

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

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

2. Przedmiot umowy rozliczany b�dzie na podstawie faktur cz��ciowych, wystawianych nie cz��ciej 

ni� raz w miesi�cu, w oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru robót i kosztorysy 

powykonawcze. Pierwsza faktura po 30 dniach od daty przekazania placu budowy.  

3. Poszczególne etapy robót zostan� okre�lone na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego
sporz�dzonego przez Wykonawc� i zatwierdzonego przez Zamawiaj�cego. 

4. Wykonawca przedło�y harmonogram rzeczowo finansowy do zatwierdzenia  Zamawiaj�cemu, w 

terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

5. Pierwszy protokół odbioru Wykonawca zło�y nie wcze�niej ni� po upływie jednego miesi�ca od 

daty zawarcia umowy. 

6. Faktury cz��ciowe b�d� wystawiane nie cz��ciej ni� raz w miesi�cu. 

7. Faktura ko�cowa b�dzie wystawiona po zako�czeniu wszystkich robót i usuni�ciu ewentualnych 

usterek oraz rozliczeniu si� Wykonawcy z wszystkich zobowi�za� wobec Zamawiaj�cego. 

8. Ustalenie ostatecznej wysoko�ci wynagrodzenia nast�pi poprzez zatwierdzone przez 

Zamawiaj�cego kosztorysy powykonawcze, sporz�dzone w oparciu o faktycznie wykonane zakresy 

robót i  ceny jednostkowe robót, przedło�one w kosztorysie  ofertowym, maksymalnie do warto�ci 

przedmiotu umowy okre�lonej w § 3 ust. 1.  

9. Przedstawione w kosztorysach  ofertowych ceny jednostkowe nie podlegaj� zmianie w czasie 

realizacji zamówienia. 

§ 4 
Obowi�zki Zamawiaj�cego 

1. Przekazanie miejsca przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wyznaczenie i przekazanie miejsca pod zaplecze Wykonawcy.  

3. Zapewnienie poboru, �wiatła i  siły poprzez wskazanie punktu przył�czenia energii elektrycznej. 

4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

5. Powołanie inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………………….. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminach okre�lonych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.  

§ 5 
Obowi�zki Wykonawcy 

1. Wykonawca w ci�gu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiaj�cemu, celem 

akceptacji, harmonogram rzeczowo-finansowy zawieraj�cy informacje o rodzaju i warto�ci robót 

oraz czasie i terminie  ich wykonania. 

2. Realizacja robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej,  przy zastosowaniu 

obowi�zuj�cych przepisów i norm oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Zabezpieczenie realizowanych robót pod wzgl�dem BHP i p. po�. oraz realizacja robót z 

zachowaniem warunków BHP i  Ochrony p.po�. 
4. Zastosowanie materiałów spełniaj�cych  wymogi Ustawy Prawo Budowlane. 

5. Dostarczenie Zamawiaj�cemu certyfikatów na wbudowane materiały, zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy  z uwzgl�dnieniem specyfiki prowadzonej działalno�ci przez 

Zamawiaj�cego w sposób zapewniaj�cy nieprzerwane funkcjonowanie obiektu Szpitala. 

7. Ka�dorazowe uzgadnianie z Działem Inwestycji Zamawiaj�cego, czasu robót powoduj�cych 

zakłócenia w działalno�ci szpitala. 

8. Składowanie materiałów i urz�dze� nie stwarzaj�c przeszkód komunikacyjnych, a tak�e, na własny 

koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz �mieci z terenu robót, przy przestrzeganiu przepisów 

obowi�zuj�cych w zakresie utylizacji odpadów, w szczególno�ci odpadów budowlanych, przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze 

zmianami). 

9. Utrzymanie terenu remontu  pomieszcze� i zaplecza w nale�ytym porz�dku w trakcie realizacji 

robót oraz uporz�dkowanie go po zako�czeniu prac w terminie   nie dłu�szym ni�  5 dni od daty 

zako�czenia prac. 

10. Powołanie kierownika robót w osobie …………………………………  

11. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi prawem uprawnieniami. 

12. Zatrudnienie pracowników do robót zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, zwłaszcza z zakresu 

przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym. 

13. Przygotowanie odpowiednich dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiaj�cego. 



18

14. W celu przeprowadzenia rozruchu technologicznego napełnienie na swój koszt zbiorników na olej 

opałowy w ilo�ci 50% ich obj�to�ci. 

15.Wykonawca b�dzie zobowi�zany do uiszczenia jednorazowej opłaty ryczałtowej w wysoko�ci: 

- z tytułu zu�ycia energii elektrycznej 2000 zł netto + VAT; 

- z tytułu zu�ycia wody 1640  zł netto + VAT; 

- z tytułu odprowadzania �cieków 2012  zł netto + VAT 

16. Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno–technicznego na okres i w rozmiarach 

koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiaj�cego. 

§ 6 
Zatrudnienie Podwykonawców 

1. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowi�zany b�dzie do zawarcia umów z 

Podwykonawc� zgodnie z art. 647' Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonanie robót przez Podwykonawc�, mo�e odbywa� si� za aprobat� Zamawiaj�cego, wył�cznie 

na zasadach okre�lonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
Rozliczanie 

1. Przedmiot umowy rozliczany b�dzie na podstawie faktur cz��ciowych, wystawianych w oparciu o 

podpisane przez Strony protokoły odbioru robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
finansowym.

2. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nast�pi po wystawieniu faktury ko�cowej, wystawionej 

po zako�czeniu wszystkich robót i usuni�ciu ewentualnych usterek oraz rozliczeniu si� Wykonawcy 

z wszystkich zobowi�za� wobec Zamawiaj�cego. 

3. Nale�no�ci wynikaj�ce z faktur Zamawiaj�cy b�dzie regulował w terminie do 30 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Wykonawca zobowi�zany jest do dostarczenia do Zamawiaj�cego faktury w terminie do 7 dni od 

daty podpisania przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót. 

5. Wykonawca ureguluje nale�no�� za media okre�lone w § 5 ust. 14, po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy,  na podstawie wystawionej przez Zamawiaj�cego faktury, w terminie do 14 dni od daty 

wystawienia faktury. 

6. 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 wierzytelno�� nie mo�e by� przedmiotem zabezpieczenia zobowi�za�
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, po�yczki). Wykonawca nie mo�e równie� zawrze�
umowy z osob� trzeci� o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). 

7. Za naruszenie zobowi�zania okre�lonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar�
umown� w wysoko�ci 3% warto�ci sprzedanej wierzytelno�ci. 

§ 8 
Odbiory 

1. Ustala si� nast�puj�ce rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

2) odbiór ko�cowy, 

3) odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

2. Terminy odbiorów: 

a) dla robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu – rozpocz�cie do 2 dni od daty zgłoszenia do 

odbioru, 

b) dla odbioru ko�cowego i ostatecznego – rozpocz�cie do 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru . 

3. Odbiory robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu dokonywane b�d� przez inspektorów nadzoru 

Zamawiaj�cego i przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Odbiór ko�cowy przedmiotu umowy nast�pi po wykonaniu przewidzianego umow� zakresu robót 

oraz sporz�dzeniu  kompletnej dokumentacji powykonawczej na podstawie protokołu spisywanego 

przez przedstawicieli Zamawiaj�cego w obecno�ci Wykonawcy. Protokół zawiera decyzj�
Zamawiaj�cego co do przyj�cia, przyj�cia warunkowego lub odmowy przyj�cia robót oraz podpisy 

uczestnicz�cych w odbiorze.  
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5.  Odbiór  robót ostateczny nast�pi po upływie okresu r�kojmi. 

6. Je�eli w toku czynno�ci odbioru zostan� stwierdzone wady, to Zamawiaj�cemu przysługuj�
nast�puj�ce uprawnienia: 

a) je�eli wady nadaj� si� do usuni�cia, mo�e odmówi� odbioru do czasu usuni�cia wad, 

b) je�eli wady nie nadaj� si� do usuni�cia to:   

-mo�e obni�y� wysoko�� wynagrodzenia, je�eli wady uniemo�liwiaj� u�ytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

-mo�e odst�pi� od umowy lub ��da� wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt 

Wykonawcy, je�eli wady uniemo�liwiaj� u�ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

7. Strony postanawiaj�, �e z czynno�ci odbiorowych b�dzie spisany protokół zawieraj�cy wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak te� terminy wyznaczone na usuni�cie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

8. Wykonawca zobowi�zany jest do zawiadomienia Zamawiaj�cego o usuni�ciu wad oraz ��dania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

9. Zamawiaj�cy podpisze protokół odbioru ko�cowego po usuni�ciu przez Wykonawc�  wszystkich 

usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

§ 9 
R�kojmia 

1. Wykonawca udziela r�kojmi na okres ……… miesi�cy, licz�c od dnia zako�czenia przez 

Zamawiaj�cego czynno�ci  odbioru ko�cowego i przej�cia przedmiotu odbioru do u�ytkowania.  

2. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do bezzwłocznego, najpó�niej w ci�gu 7 dni, powiadomienia o 

ujawnionych w okresie r�kojmi usterkach i wadach oraz powołanie komisji do okre�lenia sposobu i 

terminu usuni�cia wad i usterek.  Istnienie wady jak równie� jej usuni�cie  zostanie stwierdzone  

przez Strony protokolarnie. R�kojmia zostaje przedłu�ona o okres pomi�dzy powiadomieniem o 

wyst�pieniu wad, a ich usuni�ciem. 

3. W okresie r�kojmi Wykonawca zobowi�zuje si� do usuni�cia wszystkich ujawnionych wad i usterek 

na własny koszt. Je�eli Wykonawca nie zrealizuje ��dania usuni�cia wad w przewidzianym terminie, 

to Zamawiaj�cy mo�e wówczas zleci� ich usuni�cie na koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy. 

4. Strony zgodnie z art. 558 §1 KC mog� rozszerzy� okres obowi�zywania r�kojmi. 

5. W przypadku wad ukrytych, stwierdzonych przez Zamawiaj�cego i uznanych przez   Wykonawc�,  
obowi�zuj� postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 
Kary 

1. Strony ustanawiaj� odpowiedzialno�� za nienale�yte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar 

umownych z tytułu i wysoko�ciach jak ni�ej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne za: 

- nieterminowe wykonanie robót obj�tych umow� w wysoko�ci 0,3 % warto�ci uzgodnionego 

wynagrodzenia umownego brutto, za ka�dy dzie� zwłoki w stosunku do ustalonego w umowie 

terminu zako�czenia robót, 

- nieterminowe usuni�cie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysoko�ci 0,3 

% warto�ci wynagrodzenia umownego brutto, za ka�dy dzie� zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usuni�cie wad. 

- w przypadku odst�pienia od umowy przez Zamawiaj�cego z przyczyn zale�nych od Wykonawcy 

lub odst�pienia przez Wykonawc� z przyczyn niezale�nych od Zamawiaj�cego - w wysoko�ci 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W przypadku zwłoki Zamawiaj�cego z zapłat� nale�no�ci, którymi obci��ył go Wykonawca zgodnie 

z umow�, Wykonawca mo�e naliczy� odsetki ustawowe. 

4. W przypadku zwłoki Zamawiaj�cego w przekazani frontu robót Wykonawca b�dzie naliczał odsetki 

w wysoko�ci 0,3 % warto�ci uzgodnionego wynagrodzenia umownego brutto, za ka�dy dzie� zwłoki 

w stosunku do ustalonego w umowie terminu przekazania frontu robót. 

5. W przypadku, je�eli zachodz� ł�cznie przesłanki naliczenia przez Zamawiaj�cego kary umownej za 

zwłok� oraz kary umownej z tytułu odst�pienia od umowy, kary te nalicza si� niezale�nie od siebie, 

z tym, �e kar� umown� za zwłok� nalicza si� do dnia odst�pienia od umowy. 

6. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu s� płatne na podstawie 

noty obci��eniowej, w terminie 7 dni od daty dor�czenia noty stronie zobowi�zanej. Zamawiaj�cy 

ma prawo potr�ci� kwoty kar umownych z nale�no�ci wobec Wykonawcy. 

7. W przypadku, je�eli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez stron� szkody, strony maj�
prawo dochodzenia odszkodowania przenosz�cego warto�� kary umownej. 
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8. W przypadkach niewykonania lub nienale�ytego wykonania umowy, które nie s� obj�te karami 

umownymi, strony ponosz� odpowiedzialno�� odszkodowawcz� na zasadach ogólnych. 

§ 11 
Roboty uzupełniaj�ce i zamienne 

1. Roboty uzupełniaj�ce zostan� obj�te odr�bnym zamówieniem na ich wykonanie, w trybie 

wynikaj�cym z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

2. Zamawiaj�cy mo�e udzieli� zamówienia uzupełniaj�cego, o którym mowa w ust. 1, których 

potwierdzona przez Zamawiaj�cego w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres 

finansowy  nie przekroczy  20%. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj�cy dopuszcza dokonanie korzystnych dla 

Zamawiaj�cego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót. Zmiany 

takie mog� by� dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiaj�cego pisemnego wniosku 

zło�onego przez Wykonawc�. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny 

zawieraj�cy opis proponowanych zmian, rysunki i wycen� kosztów. Wykonawca jest 

zobowi�zany powiadomi� o planowanym rozwi�zaniu zast�pczym na co najmniej 7 dni 

roboczych przed rozpocz�ciem robót, których to rozwi�zanie dotyczy. 

4. Wniosek opisany w ust. 2 wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji 

przez Zamawiaj�cego. Zamawiaj�cy zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w 

terminie do 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. W przypadku braku akceptacji dla 

przedstawionych propozycji Zamawiaj�cy mo�e wskaza� Wykonawcy rodzaj materiału lub 

urz�dzenia oraz jego dostawc�.  
5. Zastosowanie rozwi�za� zamiennych nie mo�e wpłyn�� na jako�� wykonywanych prac i terminy 

zako�czenia umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za skutki wynikaj�ce z zastosowania 

niewła�ciwych materiałów i technologii, jak równie� nie spełniaj�cych wymogów Polskich 

Norm, obowi�zuj�cych przepisów lub niezgodnych z niniejsz� umow�.  
6. Wykonawca nie mo�e ��da� od Zamawiaj�cego podwy�szenia wynagrodzenia, je�eli wykonał 

roboty uzupełniaj�ce lub zamienne bez uzyskania pisemnej zgody na wykonanie tych robót. 

7. Roboty, o których mowa w ust. 1 b�d� realizowane na podstawie odr�bnej umowy. 

§ 12 
 Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy 

1. Wykonawca jest zobowi�zany wnie�� zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy najpó�niej w 

dniu podpisania umowy. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w formie ................................ 

3. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy jest wniesione na kwot� wynosz�c� 3%  

wynagrodzenia umownego brutto, okre�lonego w § 5 ust.1,  tj: ............................ zł brutto. 

4. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wymaganej wysoko�ci, b�dzie wa�ne do daty min. 

30 dni pó�niejszej od daty planowanego terminu zako�czenia prac. Cz��� zabezpieczenia 

nale�ytego wykonania umowy, pozostawiona na okres r�kojmi za wady, b�dzie wa�na do daty 15 

dni pó�niejszej od daty upływu najdłu�szego udzielonego okresu gwarancji. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo�e dokona� zmiany formy zabezpieczenia na jedn� lub 

kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ci�gło�ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko�ci. 

6. Zamawiaj�cy zwróci 85% warto�ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia nale�ytego wykonania 

przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.  

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze� z tytułu r�kojmi za wady wyniesie 15%
wysoko�ci zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie pó�niej ni� w 15 dniu po upływie okresu r�kojmi 

za wady i sporz�dzeniu ostatecznego protokołu.  

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w formie innej ni� pieni�dz, 

cz��� konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszcze� z tytułu r�kojmi musi zosta�
uaktualniona. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasaj� automatycznie wraz z wyga�ni�ciem 

zabezpieczonej wierzytelno�ci lub z upływem z góry okre�lonego terminu. 

§ 13 
Zmiany postanowie� umowy  

1. Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� wprowadzenia zmian postanowie� zawartej umowy w stosunku 

do tre�ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Wprowadzone zmiany dotycz�ce umówionego terminu wykonania zamówienia: 
a) z powodu istotnych braków lub bł�dów w dokumentacji projektowej, równie� tych polegaj�cych na 

niezgodno�ci dokumentacji z przepisami prawa,  

b) z powodu wyst�pienia dodatkowych robót, a niemo�liwych do przewidzenia przed zawarciem 

umowy,  
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c) działania siły wy�szej, zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególno�ci kl�ski 

�ywiołowe, warunki atmosferyczne uniemo�liwiaj�ce prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdze�, dokonywanie odbiorów, brak mo�liwo�ci dojazdu do obiektu,  

d) okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie�; 
3. O wyst�pieniu okoliczno�ci mog�cych wpłyn�� na zmian� terminów Wykonawca winien 

poinformowa� Zamawiaj�cego pisemnie i natychmiast odnotowa� to w dzienniku budowy. 

4. Strony z powodów, jakie mog� wpływa� na zmiany terminów wykonania robót, wył�czaj�
niedogodno�ci zwi�zane z pogod�, typow� dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.  

5. Zmiany b�d�ce nast�pstwem okoliczno�ci le��cych po stronie zamawiaj�cego w szczególno�ci:  

a) wstrzymanie robót przez zamawiaj�cego,  

b) konieczno�� usuni�cia bł�dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  

c) przekazanie placu budowy z opó�nieniem.  

d) przyczyn zale�nych od Zamawiaj�cego np. opó�nienie w przekazaniu frontu robót, czasowe 

przerwanie prac z uwagi na konieczno�� koordynacji robót z innymi zadaniami inwestycyjnymi 

prowadzonymi w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3; 

6. Zmiany b�d�ce nast�pstwem działania organów administracji w szczególno�ci:  

a) przyczyny zewn�trzne niezale�ne od zamawiaj�cego i wykonawcy skutkuj�ce niemo�liwo�ci�
uzyskania stosownych decyzji, zezwole�, uzgodnie� itp.  

7. W przypadku wyst�pienia którejkolwiek okoliczno�ci wymienionych w pkt. 1-6 termin wykonania 

umowy mo�e ulec odpowiedniemu przedłu�eniu o czas niezb�dny do zako�czenia wykonania jej 

przedmiotu w sposób nale�yty, nie dłu�ej jednak jak o okres trwania tych okoliczno�ci. Ci��ar 

udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na wykonawcy przedmiotowego zamówienia.  

8. Zmiany osobowe:  

8.1.Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymuj�ce 

si� co najmniej równowa�nymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane lub innych ustawach, a tak�e w SIWZ. Wykonawca mo�e dokona� zmiany osób 

przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzedni� zgod� zamawiaj�cego w przypadkach:  

a) �mierci, choroby lub innych zdarze� losowych osób,  

b) nie wywi�zywania si� osób z obowi�zków wynikaj�cych z umowy,  

c) rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowi�zków. 

8.2. Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� zmiany inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania, z 

przyczyn niezale�nych od Zamawiaj�cego lub z przyczyn losowych.  
9. Dopuszcza si� zmian� wynagrodzenia w nast�puj�cych przypadkach: 

a) wyst�pienia robót zamiennych,  

b) zmniejszenia b�d� zwi�kszenia ilo�ci robót wynikaj�cych z rzeczywistych obmiarów, które 

spowoduj� zmian� warto�ci umowy, 

c) zmiany technologii robót, która spowoduje zmian� ceny, a cena ta b�dzie korzystna dla 

Zamawiaj�cego. 

d) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
10.  Zmiany umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

11.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mog� by� dokonywane wył�cznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewa�no�ci i b�d� dopuszczalne w 

granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówie� publicznych 

12.  Wyklucza si� takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiaj�cego, je�eli przy ich 

uwzgl�dnieniu nale�ałoby zmieni� tre�� oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

chyba, �e konieczno�� takich zmian wynika z okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� w 

chwili jej zawarcia.  

§ 14 
Postanowienia ogólne

1. Wykonawca i Zamawiaj�cy o�wiadczaj�, �e doło�� wszelkich stara�, by ewentualne spory, jakie 

mog� powsta� przy realizacji niniejszej umowy, były rozwi�zywane ugodowo. 

2. 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. 

3. W sprawach nieuregulowanych  niniejsz� umow� stosuje si� przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4.Umow� niniejsz� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, dwie dla  Zamawiaj�cego, 

jeden dla Wykonawcy. 
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Zał�cznik do umowy: 
- kosztorysy ofertowe 

Zamawiaj�cy:         Wykonawca: 

ZZP-2200-10/10 
Zał�cznik nr 7 do SIWZ 

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

   (piecz�� firmowa ) 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT  W OKRESIE OSTATNICH  5 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 

Termin realizacji 

( poda� miesi�c i rok ) 

Lp. Opis przedmiotu 

zamówienia 

Warto��
zamówienia 

brutto (PLN) rozpocz�cie zako�czenie 

Nazwa i adres 

zamawiaj�cego 

na rzecz którego 

zostało wykonane 

zamówienie 

    

      

      

    

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

                   data 

       …………………………………………….. 

                                   Podpis i Piecz�� osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do wyst�powania w obrocie prawnym 

                                reprezentowania Wykonawcy i składania o�wiadcze� woli 

                                   w jego imieniu 

Uwaga:  
1. przedło�y� wykaz wykonanych robót przez Wykonawc� w okresie ostatnich 5 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 i  warto�ci� przedmiotowi 

zamówienia – maksymalnie 2 roboty budowlane o ł�cznej warto�ci mnie mniejszej ni� 2 

500 000,00 zł brutto - zamówienie w zakresie budowy/przebudowy kotłowni, wymiennikowi 

itp.

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. 
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ZZP-2200-10/10 
Zał�cznik nr 8 do SIWZ 

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

   (piecz�� firmowa ) 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJ	 PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (KADRA KIEROWNICZA) 

Nazwisko i imi� Proponowana 
rola/funkcja w 

realizacji zamówienia 

Rodzaj uprawnie� Nr uprawnie�

     

   

   

   

   

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

                   data 

  

…………………………………………. 

                                   Podpis i Piecz�� osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do wyst�powania w obrocie prawnym 

                                reprezentowania Wykonawcy i składania o�wiadcze� woli 

                                   w jego imieniu 
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ZZP-2200-10/10 
Zał�cznik nr 9 do SIWZ 

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

   (piecz�� firmowa ) 

O�wiadczenie osoby o posiadanych uprawnieniach 

O�wiadczam, �e posiadam uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

okre�lonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r, (tekst jednolity Dz. U. z 

2006r. Nr 156, poz. 1118 z pó�n. zm). 

Imi� i 
Nazwisko 

Rodzaj 
uprawnie�

Decyzja o nadaniu 
uprawnie�
(data/przez kogo 
wydana) 

Nazwa Izby 
In�ynierów 
Budownictwa 

Nr ewidencyjny 
w Izbie 

Ubezpieczenie od 
odpowiedzialno�ci 
cywilnej – data 
wa�no�ci  

     

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

                   data 

  

…………………………………………. 

                                   Podpis i Piecz�� osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do wyst�powania w obrocie prawnym 

                                reprezentowania Wykonawcy i składania o�wiadcze� woli 

                                   w jego imieniu 


