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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach projektu 

p.n. Rozbudowa GOZ Skarszewy oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego do GOZ 

Skarszewy i filii w Pogódkach – Zdrowsze jutro. 

Projekt  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego 

na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy 

obywatelskie, Działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. 

 

 

 
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający:            Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach 

Adres:                        ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy 

NIP: 592 – 18 – 71 – 206 

REGON: 190065495 

Tel./Faks: (058) 588 – 24 – 93 

E-mail: gozskarszewy@gdansk.home.pl    

 

 

Przedmiot zamówienia:   

„Wykonanie sieci teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna)  w budynku 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach”  

 
 

Kod CPV :  

45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach  

45.31.10.00-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.40.00-1 – Instalowanie  urządzeń telekomunikacyjnych  
45.31.11.00-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45.31.43.20-0 – Instalowanie okablowania komputerowego 

 

Numer sprawy nadany      

przez Zamawiającego:       GOZ.271.03.2013 

 

Tryb postępowania:   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (art. 39 – 46 ustawy Pzp) w związku z art. 10 Ustawy Pzp o wartości 

szacunkowej zamówienia poniżej 5.000.000 EURO. 

 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) 
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Zawartość: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Załączniki : 

1) Formularz ofertowy 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

4) Wzór dot. informacji wykonawcy dot. Grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych  (art. 26 ust. 2d) 

5) Wykaz robót 

6) Wykaz osób 

7) Oświadczenie Wykonawcy 

8) Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji 

9) Wzór umowy 

10) Przedmiar robót wraz z ślepym kosztorysem 

11) Dokumentacja projektowa wraz z Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

(STWiOR) 

12) Dokument gwarancyjny 

 

 

 

            ZATWIERDZAM 

 

 

         …………………………  

 

 

 

 

KOMISJA 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarszewy……………………. 
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I. Informacje ogólne. 

1. Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach, przy ulicy Dworcowej 11, 83-250 

Skarszewy, reprezentowany przez Dyrektora Joannę Mastalerz. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego         

o wartości szacunkowej poniżej 5.000.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) zwaną dalej Ustawą. 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci teleinformatycznej (sieć internetowa                         

i telefoniczna)  w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Skarszewach w ramach projektu p.n. 

Rozbudowa GOZ Skarszewy oraz zakup aparatury i sprzętu  medycznego do GOZ Skarszewy i filii 

w Pogódkach -  Zdrowsze jutro. Projekt  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  

Pomorskiego  na  lata 2007 - 2013. Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura  społeczna i 

inicjatywy obywatelskie, Działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia:  

 Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  sieci teleinformatycznej (sieć internetowa                           

i telefoniczna)  w  nowopowstającej przybudówce na parterze budynku oraz integracja jej z 

istniejącą siecią na parterze i piętrze Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Skarszewach. 

Zakres robót przy wykonaniu sieci teleinformatycznej: 

1) zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji objętych projektem prac, 

2) roboty montażowe i instalacyjne przy instalacji okablowania UTP oraz elektrycznej, 

3) wykonanie niezbędnych prób i pomiarów, 

4) prace porządkowe oraz wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, 

5) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów elektrycznych. 

2.1. Wykonanie prac związanych z wykonaniem sieci teleinformatycznej: 

a) Trasowanie: 

Trasowanie koryt dla okablowania strukturalnego należy przeprowadzić zgodnie z 

projektem ale z uwzględnieniem rzeczywistej konstrukcji budynku, wyposażenia 

pomieszczeń oraz tak, aby uniknąć uszkodzenia lub kolizji z innymi istniejącymi 

instalacjami. 

Trasy instalacji powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla ewentualnej konserwacji i 

remontów. Trasy te muszą przebiegać w liniach prostych, pionowych lub poziomych. 

b) Układanie kanałów: 

Listwy (kanały ) instalacyjne należy układać i mocować do ścian przy użyciu 

plastykowych kołków rozporowych. W przypadku widocznych nierówności powierzchni 

ścian, widoczne szczeliny pomiędzy ułożonymi kanałami a ścianą należy w sposób 

estetyczny wypełnić białym silikonem budowlanym. Zmiany kierunku trasy kanałów 

należy wykonywać  z wykorzystaniem systemowych kształtek o wymiarach zgodnych z 

wymiarami kanału, takich jak: łączniki proste, kątowe, narożniki wewnętrzne i 

zewnętrzne, zaślepki końcowe itp. Niedopuszczalne jest łączenie kanałów na styk lub 
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kształtowanie zmian kierunku trasy poprzez doginanie na gorąco elementów kanału lub 

pokrywy, 

c) Układanie i mocowanie przewodów: 

Przewody układane w kanałach układać należy bez mocowania, w sposób swobodny ale 

bez nadmiernych skręceń, zapętleń i krzyżowania się przewodów sąsiednich. Zagięcia      

i łuki w płaszczyźnie przewodów powinny być łagodne. Przewody wprowadzone            

do puszek powinny mieć nadwyżki wystarczające do prawidłowego ich 

„zaterminowania”  i ewentualnego ich późniejszego wyjmowania wraz z modułem RJ45 

dla sprawdzenia lub kontroli połączeń, bez powodowania naprężeń w złączu 

szczelinowym IDC modułu RJ45. Zabrania się bezpośredniego układania przewodów 

UTP w wykonanych w ścianach/stropach otworach po przebiciach. Należy stosować rury 

osłonowe w takich przejściach. 

d) Łączenie przewodów: 

Z zasady przewodów UTP kat 5e nie należy łączyć. W przypadku jednak konieczności 

wykonania takiego połączenia (np. dla połączenia starego istniejącego okablowania z 

nowym) stosować atestowane łączniki gwarantujące utrzymanie parametrów dla 

przepustowości wymaganej kategorii okablowania. 

3. Roboty będą wykonywane w warunkach utrudnionych. Roboty będą prowadzone w czynnym 

obiekcie użyteczności publicznej i z tego względu nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu 

na pracę GOZ oraz przyjmowanie interesantów. Do składowania materiałów oraz wykonywania 

niezbędnych prac przygotowawczych Zamawiający wskaże i udostępni Wykonawcy 

pomieszczenie, które będzie zamykane. Ewentualny gruz i materiały pochodzące z prowadzonych 

prac będą musiały być na bieżąco wywożone, nie będą mogły być składowane na terenie obiektu. 

4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10  - Przedmiar robót, załącznik nr 11 – 

Dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Z uwagi na 

to, że Zamawiający przyjął rozliczenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca musi skalkulować wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji projektowej (zał. nr 11 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót (zał. nr 10 do SIWZ), jak  również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. 

5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: min. 3 lata. Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi 

załącznik nr 12 do SIWZ. 

6. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 

10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiOR. Wykonawca 

zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z 

Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. 

Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego dokumentacji powykonawczej w ilości trzech egzemplarzy w wersji  papierowych 

i w jednym egzemplarzu na płycie CD. 

7. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji, o której mowa w 

ust. 6 niniejszego rozdziału, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 

odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy 

producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca 

ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z zastrzeżeniem, iż 

zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe. W 
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takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te 

materiały. Złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą wyżej wskazane dokumenty będą podlegały 

ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie 

podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu 

„nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. 

 

UWAGA 

Wskazane jest, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się ze 

stanem technicznym budynku oraz  uwarunkowaniami terenowymi. Zamawiający informuje, iż 

wizji lokalnej można dokonać w dniu 06.11.2013r w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8:00 do 

18:00. 

III. Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67. 

ust. 1 pkt.6 Ustawy Pzp. 

V. Oferty wariantowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Możliwość unieważnienie postępowania przez Zamawiającego 

W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości zamówienia, Zamawiający przewiduje unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

VII. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 16.12.2013r. od dnia protokolarnego przekazania 

miejsca robót. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ). 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
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Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: 

- minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia - wymiana instalacji teletechnicznej oraz telekomunikacyjnej o 

wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł każda; 

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 

1 pkt. 2 SIWZ (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ). 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania  zamówienia 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia: 

a) osoba posiadająca ważne świadectwa kwalifikacyjne pomiarowe serii „E” i „D” (tzw. SEP) 

oraz odpowiednie uprawnienia do wykonania pomiarów skuteczności ochrony oraz 

rezystancji izolacji tego obwodu. 

b) osobą posiadającą aktualne uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności 

telekomunikacyjnej i teletechnicznej. 

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 

1 pkt. 3 SIWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę nie mniejszą niż 30.000,00 zł;  

 Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. IX 

ust. 1 pkt. 5 SIWZ. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i 

oświadczeń, przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w rozdziale 

IX SIWZ na zasadzie: spełnia – nie spełnia. 



 

  
 

 

7 
 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

  

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust.1 mogą być 

spełnione łącznie. Warunek określony w ust. 2 musi spełniać każdy z Wykonawców 

występujących wspólnie. 

 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu.  

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VI ust. 1, 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1)  Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący 

roboty, o których mowa w rozdziale VIII ust.1 pkt.2 wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
1
 - Załącznik 

nr 5 do SIWZ; 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, o których mowa 

w rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ;  

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – 

Załącznik nr 7 do SIWZ; 

                                                           
1 Dowodami zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 

231)są: 

1. poświadczenie, z tym że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie przywołanego rozporządzenia zwanego dalej rozporządzeniem, Wykonawca, w 

miejsce poświadczeń, o których mowa w §1 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i  ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust.1 pkt.2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt.1; 

3. w przypadku gdy Zamawiający nie jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o 

którym mowa w Rozdziale 3 ust. 1 pkt.2 SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przekładania dowodów, o których mowa w pkt.1,2.   
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5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 30.000,00 zł: 

UWAGA: Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną 

podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany 

przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik 

nr 3 do SIWZ), 

2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

5) wykonawca, powołujący się przy wskazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

Wykonawcy, określonym w rozdziale IX ust. 2 oraz ust. 10 SIWZ. 

3. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. 

2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć 

dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 2 pkt 1-4 oraz ust. 10. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz 

jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1. 

4) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  

5) Upoważnienie dla lidera musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem 

stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli 

wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać 

przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis, tj. notarialnie potwierdzona 

kopia). 

6) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 
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występujących wspólnie. 

7) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się    o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, określającej    co najmniej strony 

umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 

wykonania przez każdego z członków konsorcjum oraz solidarną odpowiedzialność wykonawców 

za wykonanie umowy. 

8) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą 

występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). 

9) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu, ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału  w postępowaniu udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

2)  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio  kraju  miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem. Przepis ust. 4 pkt. 1  stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

7. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty 

za odrzuconą, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego rozdziału. 

8.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzające spełnienie: 

a) warunków udziału w postępowaniu;  

b) wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 
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pkt. a) i b), zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

c) Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5 do 

oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 

informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru jak w załączniku nr 7 do 

SIWZ. 

Uwaga: 

Wykluczeniu z postępowania będą podlegali Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

X. Informacja o innych dokumentach jakie Wykonawca musi złożyć w 

niniejszym postępowaniu. 

1. Formularz ofertowy (wzór zał. nr 1 do SIWZ). 

2. Potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub oryginał wraz z 

potwierdzoną kopią dokumentu stanowiącego wadium. 

XI. Zaliczki  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz wszelkich dokumentów odbywać się będzie pisemnie, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pismo może być każdorazowo poprzedzone faksem (58 588–24–93) lub drogą elektroniczną (e-

mail Zamawiającego: gozskarszewy@gdansk.home.pl), a jego oryginał niezwłocznie przekazany 

w formie pisemnej. W przypadku przesłania korespondencji faksem lub e-mailem, każda ze stron 

zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez 

wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią 

pisma. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

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

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

mailto:gozskarszewy@gdansk.home.pl
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6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa  w ust. 4.  

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub faksem 

lub e-mailem oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.skarszewy.pl/ 

zakładka zamówienia publiczne/ jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego. 

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. 

9. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ. 

10. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w przypadkach zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp.  

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

- Pani Aleksandra Dzwonkowska  

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

XI. Wymagania dotyczące wadium.  

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na  przedmiot zamówienia w wysokości 

800,00 zł brutto (słownie: osiemset złotych 00/100) najpóźniej w dniu składania ofert. 

3.  Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, 

w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie 

skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109 poz. 1158 z 

późniejszymi zmianami). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Skarszewach nr konta Bank Spółdzielczy Starogard Gdański  o/ Skarszewy 84 8340 

0001 0100 1977 2000 0001. W tytule należy podać: „Wadium w postępowaniu na wykonanie 

sieci teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna)  w budynku Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Skarszewach” 

Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 

5.  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, 

że wadium  jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a 

nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na 

rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 

http://www.skarszewy.pl/
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6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, to potwierdzenie dokonania przelewu na konto 

Zamawiającego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jako dowód 

wniesienia wadium, należy załączyć do oferty jako kolejną jej stronę. 

7. Wadium wnoszone w: 

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109 poz. 1158 z 

późniejszymi zmianami). 

Powinno być ważne przez okres związania ofertą oraz należy złożyć w opisanej kopercie wraz z 

ofertą. Zaleca się aby potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię w/w dokumentu, 

dołączyć do oferty.  

8.  Zwrotu wadium (a w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dyspozycję do banku) 

Zamawiający dokona niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 

a) po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub 

b) po unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia. 

9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeśli jest wymagane). 

11.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu  zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku  

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a)  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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XII. Termin związania ofertą  

1. Termin związania Wykonawcy z złożoną ofertą wynosi 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert. 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem 

nieważności, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

6. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.  

9. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym 

atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.  

12. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana). 

13. Zaleca się, aby strony oferty były ponumerowane.   

14. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru; lub przez 

osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile 

nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale 

lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

15. Pełnomocnicy działający w imieniu Wykonawcy muszą wykazać swoje umocowanie do działania. 

Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w imieniu 

mocodawcy zatem jego zakres i okres obowiązywania powinien być wyraźnie i precyzyjnie 

określony. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 

16. Przyjmuje się, że udzielone pełnomocnictwo upoważnia do poświadczenia „za zgodność                  

z oryginałem” kopii innych dokumentów składanych wraz z ofertą, z wyłączeniem 

pełnomocnictwa. 

17. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, zaleca się aby podpis był 

czytelny. 
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18. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

/osoby/ podpisującą ofertę. 

19. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz oferty, 

Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.  

20. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna             

z formularzami załączonymi do SIWZ. 

21. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana:  

nazwa i adres zamawiającego:  Gminny Ośrodek Zdrowia 

       ul. Dworcowa 11  

       83-250 Skarszewy 

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: 

Oferta na: 

Wykonanie  sieci teleinformatycznej w budynku 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach 

Nie otwierać przed dniem  12.11.2013r.  do godz. 12:30” 

22. Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres. 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej      

w powyższy sposób.  

24. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, 

przed jej otwarciem.  

25. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

26. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 

zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ust. 21-22 z dodaniem słowa: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”.. 

27. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty           

po upływie terminu składania ofert. 

28. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

29. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności.  

 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert:  

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11, Skarszewy w księgowości, w 

dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.30. 
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2. Termin składania ofert: 

do dnia 12.11.2013r. do  godz. 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2013r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego,         

Skarszewy, ul. Dworcowa 11,  w pokoju Dyrektora Gminnego  Ośrodka Zdrowia w Skarszewach. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny ofert. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki 

płatności zostały określone w SIWZ.  

6. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez 

otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i 

odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana. 

7. Zamawiający, na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, przekaże im 

niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 4 i 5. 

XV. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 

2. Wykonawca określi cenę ryczałtową za całość zamówienia, w złotych polskich (PLN), w rozbiciu 

na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Cena ryczałtowa musi zawierać w szczególności:  

1) wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej (zał. nr 11 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 

10 do SIWZ), jak  również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia,    

2) koszty podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 

porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji miejsca robót i 

zabezpieczenia miejsca robót, zorganizowania i utrzymania zaplecza robót, wywozu 

ewentualnego gruzu, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty  związane z odbiorem 

wykonanych robót (w tym uruchomienie instalacji, przeszkolenie obsługi),  jak również 

wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo 

szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz załącznikami nr 10, 11 do SIWZ jak 

również przyszłego miejsca robót, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą 

starannością. 

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich 

wyjaśnień, zmian oraz dokumentów stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

określonych w Rozdziale II SIWZ. 

6. Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego. 

7. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania oferta) oraz okres realizacji 

(wykonania) zamówienia. Cena nie podlega waloryzacji. Nie dopuszczalne są żadne negocjacje 

cenowe.  
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8. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich 

złotych.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

10. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 9 do 

SIWZ.  

11. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena o wadze 100%. 

       Ocenę oferty w tym kryterium określono wg wzoru: 

 

1.1  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę brutto. 

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

treści złożonych ofert. 

3.  Zamawiający poprawi oczywiste i inne omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 

Ustawy. O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. 

4.  Jeżeli nie będzie można  dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w określonym terminie oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.  

5.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom wskazanym w SIWZ oraz zaoferuje najniższą cenę.  

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy.  

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy. 

3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 9 („Projekt umowy”) do SIWZ.  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

100
oferty badanej cena

*
 najniższej oferty cena

  punktów ilość 
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przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

5. Zmawiający, stosownie do treści  art. 144 ust.1 ustawy przewiduje następujące możliwości 

dokonania zmian zawartej umowy: 

1) wystąpienie konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania 

stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy 

pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest możliwa 

pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki 

określone przez Zamawiającego w SIWZ, 

2) zmiany podwykonawców, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pod warunkiem spełnienia 

warunków określonych w § 8 Umowy, 

3) wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem 

szkody o znacznych rozmiarach, 

4) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt.5 

ustawy, których wykonanie powoduje przesunięcie terminu końcowego zakończenia robót, 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

6) wystąpienia zmiany określającej sposób wykonania robót – w przypadku, w którym służyć to 

będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia i nie będzie to wykraczało poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz nie będzie powodowało 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, ani konieczności zmiany terminu wykonania 

zamówienia; 

6. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych 

w umowie  i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

7. UWAGA:  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy. Cena z oferty nie ulega zmianie. W przypadku braku  

dostarczenia przez Wykonawcę wskazanego dokumentu, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 

3 dokona wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty oraz zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp 

zatrzyma wadium wraz z odsetkami. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym kodem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w  rozdziale X SIWZ (faksem lub drogą 

pocztową). 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2  ustawy Ustawy Pzp. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności 

wymienionych w art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.  

11. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 Ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od 

dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – 

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (tj. faksem lub drogą 

elektroniczną), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

12. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI Ustawy. 

XX.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Załącznik nr 1 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

 

OFERTA 
Na: 

Wykonanie  sieci teleinformatycznej  

(sieć internetowa i telefoniczna)  w budynku  

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach 

 

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

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

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

nazwa firmy 

 

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

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

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

Adres 

 

telefon ……………………… fax ……………………………e-mail…………………………………... 

 

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

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w 

zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości: 

 

Cena netto  

Stawka podatku VAT %  

Cena brutto  

Słownie brutto  

2. Zastosowanie następujące składniki cenotwórcze: 

c) robocizna:…………………..zł netto/1godz., 

d) koszty pośrednie:………………%, 

e) koszty zakupu materiałów……………….%, 

f) zysk:…………………%. 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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3. Oświadczam, że przyjmuję bez zastrzeżeń wyznaczone przez Zamawiającego: 

- termin wykonania zamówienia do dnia 16.12.2013r. od dnia protokolarnego przekazania 

miejsca robót 

- warunki płatności – należność wynikająca z faktury VAT płatna będzie w terminie 14 dni od 

daty jej otrzymania, po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

- warunków gwarancji - 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

4. Oświadczam/my, że wyżej wskazana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia 

określonego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania 

całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.  

5. Oświadczam/my, dane zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego 

formularza są aktualne na dzień sporządzenia oferty i zgodne ze stanem faktycznym a załączone do 

oferty kopie dokumentów są zgodne z ich oryginałami. 

6. Akceptuję/emy przedstawiony w SIWZ wzór umowy i we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie zobowiązujemy się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu            

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Akceptuję/emy w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego 

zamówienia, wyjaśnień do SIWZ oraz zmian SIWZ. 

8. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

9. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz zmian do SIWZ. 

10. Oświadczam/y, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

12. Oświadczam/my, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

13. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 

14. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w 

odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

15. Wadium w kwocie 800,00 PLN zostało wniesione (dowód wniesienia wadium został 

dołączony do Oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ): 

a.   w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego * 

b. w siedzibie Zamawiającego w formie ................................................................. * 

*niepotrzebne skreślić. 

16. Ofertę niniejszą składam/my na ………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

      Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................... 
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4) ........................................................................................................................................... 

5) ........................................................................................................................................... 

6) ........................................................................................................................................... 

 
 Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny 

Dz. U.  nr 88, poz. 553, z  późn. zm. oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny  

i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

              miejscowość, data                       podpis osoby/osób uprawnionej 

            do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Wykonanie  sieci 

teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna)  w budynku Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Skarszewach” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych, oświadczam/y, że: 

 

 

1. Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

             

            

            

   

. ............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                                          reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Wykonanie  sieci 

teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna)  w budynku Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Skarszewach” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że: 
 

 

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1. 

 

 

 

 

 

 

             

            

            

            

            

    

............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                                          reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

 

Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................. 

 

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

 

 

Adres Wykonawcy................................................................................................................... 

 

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

 

 

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 z zm.) przedkładam 

niniejszą informację: 

 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej * 

 

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

 

 

 

 

 

............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                                            reprezentowania wykonawcy 
        

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 
 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 
do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................. 

 

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

 

 

Adres Wykonawcy................................................................................................................... 

 

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

 

Wykaz robót budowlanych  

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący roboty, o których mowa w 

Rozdziale VIII ust.1 pkt.2 SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone 

 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na „Wykonanie  sieci teleinformatycznej 

(sieć internetowa i telefoniczna)  w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Skarszewach” 

 

Lp. 

Opis wykonanych robót budowlanych 

Miejsce wykonania 

(nazwa zleceniodawcy) 

Data wykonania  

(od …..do ……) 

(dzień-miesiąc-rok) 

Rodzaj roboty 

budowlanej wraz z 

opisem 

wartość brutto roboty 

budowlanej 

(w PLN) 

1. 

 

 

    

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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2. 

 

 

 

 

 

   

 

UWAGA!! 

Wraz z wykazem Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowody dotyczące najważniejszych robót 

określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 
............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                                            reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 6 
do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

 

 
Nazwa Wykonawcy................................................................................................................. 

 

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

 

 

Adres Wykonawcy................................................................................................................... 

 

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

 

Wykaz osób  

które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt.4 

SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na „Wykonanie  sieci teleinformatycznej 

(sieć internetowa i telefoniczna)  w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Skarszewach” 

Lp. 
Pełniona 

funkcja 
Imię i Nazwisko 

Informacja o 

kwalifikacjach 

zawodowych 

Informacja o podstawie 

do dysponowania 

osobą* 

1. 

Osoba 

posiadająca 

odpowiednie 

uprawnienia 

 

 

posiadająca ważne 

świadectwa kwalifikacyjne 

pomiarowe serii „E” i „D” 

(tzw. SEP) oraz 

odpowiednie uprawnienia do 

wykonania pomiarów 

skuteczności ochrony oraz 

rezystancji izolacji tego 

obwodu 

 

2. Osoba 

posiadająca 

 posiadającą aktualne 

uprawnienia do 
 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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odpowiednie 

uprawnienia 

 prowadzenia robót w 

specjalności 

telekomunikacyjnej i 

teletechnicznej 

 

Uwaga: 

* informacja o podstawie do dysponowania – należy podać czy jest to np. umowa o pracę, umowa 

cywilnoprawna, czy też osoba podana w wykazie, zostanie udostępniona przez inny podmiot. W 

sytuacji, gdy Wykonawca polega  na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, udostępnionych przez 

inne podmioty w celu realizacji zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi osobami, udostępnionymi przez inne podmioty, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 
............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                                            reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

 

 
Nazwa Wykonawcy................................................................................................................. 

 

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

 

 

Adres Wykonawcy................................................................................................................... 

 

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

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonanie  sieci teleinformatycznej (sieć internetowa i 

telefoniczna)  w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach” oświadczam, 

że osoby wymienione w Wykazie osób, załączonym do oferty, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia. 

 
 
 
 
............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                                            reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

 
 

Oświadczenie  

o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  

z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 z zm.) 

 

Ja /My, niżej podpisany/-i reprezentując podmiot ……………………………………………… 
nazwa podmiotu udostępniającego zasoby 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ulica nr, kod, miejscowość 

 

jako upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednich dokumentach rejestracyjnych*, w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczamy, że  

 

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy: ………………………………………………………………. 
       nazwa Wykonawcy (składającego ofertę) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ulica nr, kod, miejscowość 

 

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie  sieci 

teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna)  w budynku Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Skarszewach” zobowiązujemy się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów: 

 

…………………………………………………………….…………………………………………… 
wymienić rodzaj udostępnionych zasobów zgodnie z treścią art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

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

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.  

* niepotrzebne skreślić 

 

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

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                                            reprezentowania wykonawcy 
 

Załącznik nr 9 
do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

Umowa nr …./2013 – PROJEKT 

zawarta w dniu ................ w Skarszewach, pomiędzy: 

Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Skarszewach, z siedzibą przy ulicy Dworcowej 11, 83-250 

Skarszewy  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Dyrektora GOZ: 

1. Joanna Mastalerz - Dyrektor, 

a 

..........................................................................................., z siedzibą ..................................... 

...................................................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ........................ 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

1. ......................................................... 

2. …………………………………… 

wybraną w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ………………… zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą Pzp”, o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 

polegających wykonaniu sieci teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna) w budynku 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach. 

2. Zamówienie obejmuje w szczególności: 

1) zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji objętych projektem prac, 

2) roboty montażowe i instalacyjne przy instalacji okablowania UTP oraz elektrycznej, 

3) wykonanie niezbędnych prób i pomiarów, 

4) prace porządkowe oraz wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, 
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5) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. 

6) Wykonanie prac związanych z wykonaniem sieci teleinformatycznej: 

a) Trasowanie: 

Trasowanie koryt dla okablowania strukturalnego należy przeprowadzić zgodnie  

z projektem ale z uwzględnieniem rzeczywistej konstrukcji budynku, wyposażenia 

pomieszczeń oraz tak, aby uniknąć uszkodzenia lub kolizji z innymi istniejącymi 

instalacjami. Trasy instalacji powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla ewentualnej 

konserwacji i remontów. Trasy te muszą przebiegać w liniach prostych, pionowych lub 

poziomych. 

b) Układanie kanałów: 

Listwy (kanały) instalacyjne należy układać i mocować do ścian przy użyciu 

plastykowych kołków rozporowych. W przypadku widocznych nierówności powierzchni 

ścian, widoczne szczeliny pomiędzy ułożonymi kanałami a ścianą należy w sposób 

estetyczny wypełnić białym silikonem budowlanym. Zmiany kierunku trasy kanałów 

należy wykonywać z wykorzystaniem systemowych kształtek o wymiarach zgodnych  

z wymiarami kanału, takich jak: łączniki proste, kątowe, narożniki wewnętrzne  

i zewnętrzne, zaślepki końcowe itp. Niedopuszczalne jest łączenie kanałów na styk lub 

kształtowanie zmian kierunku trasy poprzez doginanie na gorąco elementów kanału lub 

pokrywy, 

c) Układanie i mocowanie przewodów: 

Przewody układane w kanałach układać należy bez mocowania, w sposób swobodny, ale 

bez nadmiernych skręceń, zapętleń i krzyżowania się przewodów sąsiednich. Zagięcia     

 i łuki w płaszczyźnie przewodów powinny być łagodne. Przewody wprowadzone            

do puszek powinny mieć nadwyżki wystarczające do prawidłowego ich 

„zaterminowania”  i ewentualnego ich późniejszego wyjmowania wraz z modułem RJ45 

dla sprawdzenia lub kontroli połączeń, bez powodowania naprężeń w złączu 

szczelinowym IDC modułu RJ45. Zabrania się bezpośredniego układania przewodów 

UTP w wykonanych w ścianach/stropach otworach po przebiciach. Należy stosować rury 

osłonowe w takich przejściach. 

d) Łączenie przewodów: 

Z zasady przewodów UTP kat 5e nie należy łączyć. W przypadku jednak konieczności 

wykonania takiego połączenia (np. dla połączenia starego istniejącego okablowania  

z nowym) stosować atestowane łączniki gwarantujące utrzymanie parametrów dla 

przepustowości wymaganej kategorii okablowania. 

3. Roboty będą wykonywane w warunkach utrudnionych. Roboty będą prowadzone w czynnym 

obiekcie użyteczności publicznej i z tego względu nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu 

na pracę GOZ oraz przyjmowanie interesantów. Do składowania materiałów oraz wykonywania 

niezbędnych prac przygotowawczych Zamawiający wskaże i udostępni Wykonawcy 

pomieszczenie, które będzie zamykane. Ewentualny gruz i materiały pochodzące z prowadzonych 

prac będą musiały być na bieżąco wywożone, nie będą mogły być składowane na terenie obiektu. 

4. Zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty, stanowiące załączniki 

do niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 2 – Przedmiar robót, 
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2) załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót.    

5. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 16.12.2013 roku od dnia 

protokolarnego przekazania miejsca robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot umowy do dnia, o którym mowa  

w ust. 1. Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 Strony 

uznają sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót bez uwag.  

3. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsca robót w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy. 

§ 3 

Przedstawiciele stron 

1. W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy 

sprawuje………………………………………………………………tel. służbowy nr ……………. 

2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

.............................................................. tel. służbowy nr ……………. 

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie o zamiarze zmiany osoby 

wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu ze wskazaniem nazwiska zastępcy wraz z uzasadnieniem 

zmiany.  

4. Osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu uprawniona jest do wydawania Wykonawcy 

poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego 

z umową, dokumentacją projektową oraz STWiOR, wykonania przedmiotu umowy. 

5. Nie udziela się pełnomocnictwa Wykonawcy do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 

powodujących zmianę przedmiotu zamówienia lub niosących skutki finansowe wykraczające poza 

zakres robót objętych projektem budowlanym i powodujących zwiększenie wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub 

grożących powstaniem straty o znaczących rozmiarach w mieniu Zamawiającego, z tym 

zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku nie dotyczy to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5.  

7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu do umowy  

i jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt. 3. 

§ 4 

Obowiązki stron 
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1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca robót w terminie do 5 dni od daty zawarcia 

umowy, 

2) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza robót, w tym w szczególności wskazania 

pomieszczenia z przeznaczeniem na składowanie materiałów, 

3) dokonania odbioru robót zgodnie z § 10 umowy, 

4) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, 

5) wykonywania innych czynności wymienionych w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń  

i sprzętu, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

prawa, 

2) wywozu i utylizacji odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami, na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie - na 

żądanie Zamawiającego - do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających 

zgodną z prawem utylizację odpadów. 

3) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z 

późn. zm.), 

4) protokolarne przejęcie terenu robót, 

5) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie miejsca robót z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie robót ewentualnej drogi komunikacyjnej 

niezbędnej dla potrzeb Zamawiającego, 

6) ochrona mienia znajdującego się na terenie robót, 

7) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji robót, 

8) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie 

wykonywanych robót przed ich zniszczeniem, 

9) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego; dokumentację powykonawczą należy wykonać 

w ilości trzech egzemplarzy w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu na płycie CD, 

10) wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, odbiorów i badań z uzyskaniem wyniku 

pozytywnego, przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru,  

11) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazania go Zamawiającemu,  

w terminie nie późniejszym niż termin odbioru kocowego robót, 

12) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie atestów  

i zaświadczeń, 

13) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na 15 dni przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi za wady.   
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§ 5 

Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca ubezpiecza teren robót w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkód i strat 

materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, w tym  

w szczególności od pożaru, zalania i tym podobnych zdarzeń losowych). 

3. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw 

nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami oraz 

zobowiązany jest je utrzymywać przez cały czas trwania umowy. 

4. Sumy ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą odpowiadać wysokości możliwych 

roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku  

z realizacją prac i nie powinny być niższe niż 50 % wartości netto umowy. Dopuszczalne 

franszyzy/udziały własne nie mogą być większe niż 10%. 

5. Ubezpieczenie winno obejmować roboty budowlane i montażowe, sprzęt i wyposażenie 

budowlane, maszyny, narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane podczas robót, zaplecze 

robót, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz podwykonawców 

zatrudnionych do realizacji umowy. 

6. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2-5 przez cały okres realizacji 

umowy tj. do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisy ubezpieczenia w terminie do 5 dni przed data 

podpisania niniejszej umowy, zaś w przypadku wygaśnięcia, którejkolwiek z umów ubezpieczenia 

w trakcie trwania umowy, kolejne polisy Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu  

w terminie do 5 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.  

7. Dodatkowo Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody zapłaty składek z tytułu 

ubezpieczenia określonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed upływem terminu 

ich wymagalności. 

8. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających  

z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.  

9. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy umów ubezpieczenia, o którym mowa  

w ust. 2-5 lub nie dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie  

z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia stosownego 

ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, bądź natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności 

Wykonawcy ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

§ 6 

Materiały 

1. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 



 

  
 

 
 

36 
 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

  

10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. 

2. Materiały budowlane przeznaczone do wbudowania musza zostać zgłoszone do zaakceptowania 

Zamawiającemu. Ponadto na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

okazać, lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów: 

1) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, 

3) aprobaty techniczne, 

4) atesty, 

5) inne niezbędne dokumenty. 

3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów określonych w ust. 2. 

4. Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczne usunięcie z terenu budowy materiałów, 

niespełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa 

wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. 

§ 7 

Inspekcje 

1. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia badań i pomiarów. 

2. Miejsce i termin dokonywania badań i pomiarów będą uzgodnione z Zamawiającym. Jeżeli 

Zamawiający nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może 

dokonać badań  

i pomiarów pod jego nieobecność, chyba, że Zamawiający wyda inne polecenie. 

3. Zamawiający wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik badań i pomiarów, jeżeli 

będą one pozytywne. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega 

zakryciu. 

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lub pomiarów Zamawiający stwierdzi, że materiały, 

urządzenia lub roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je 

odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona 

robota lub urządzenia będą odpowiadały wymogom umowy. 

6. Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

1) usuniecie z terenu budowy urządzeń i rozbiórki robót niezgodnych z umową, 

2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu 

wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien 

zastosować się do polecenia. 
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8. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia Zamawiającego będzie on 

uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na 

koszt Wykonawcy. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Zleceniu podwykonawcom podlegają roboty w zakresie wyszczególnionym w formularzu 

ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Zlecenie wykonania części 

robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wobec 

Zamawiającego wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 

Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub zgłosi  

w tym zakresie sprzeciw w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych  

w projekcie umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) uczestniczenia w odbiorach robót podwykonawców; 

2) konieczności informowania Zamawiającego o fakturach wystawionych przez 

podwykonawców w terminie 5 dni od ich otrzymania; 

3) kontrolowania płatności dla podwykonawców; 

4) wstrzymania płatności należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec 

podwykonawców. 

5. W przypadku wykonania robót przez podwykonawcę, płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po 

dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą oryginału oświadczenia podwykonawcy, że 

otrzymał on od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 

§ 9 

Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 (trzech) lat. Dokument 

gwarancyjny stanowi załącznik nr 4 do umowy. Okres ustawowej rękojmi zostaje zrównany  

z opisanym w zdaniu poprzedzającym okresem udzielonej gwarancji.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji  

liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na wykonany przedmiot umowy, 

zgodnie z zapisami ust. 2, z datą jego odbioru. Dokumenty gwarancyjne będą stanowiły 

załącznik do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca w dniu poszczególnych odbiorów 
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przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne i katalogowe wyposażenia, urządzeń i materiałów 

budowlanych, wbudowanych przez Wykonawcę, wystawionych przez producenta. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. Osobami uprawnionymi w imieniu Zamawiającego do 

podejmowania czynności związanych z ujawnianiem wad w okresie gwarancji jest właściwy 

pracownik GOZ w Skarszewach, dalej zwanego pracownikiem GOZ.  

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi pracownik GOZ obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę faksem na nr: ………………………………………….  

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

1) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, 

2) w pozostałych przypadkach, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 

uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron; w przypadku braku porozumienia  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili odbioru wykonania 

tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji i rękojmi 

ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją i 

rękojmią Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

10. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma 

prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 6, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.  

14. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1) zmianie adresu lub firmy; 

2) zmianie osób reprezentujących strony; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca, jako dłużnik; 

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 
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§ 10 

Odbiory 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich robót opisanych w umowie oraz 

otrzymaniu dokumentacji powykonawczej, 

3) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

3. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia faksem do 

siedziby Zamawiającego na nr: 058 588–24–93. 

§ 11 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. 

2. Po powiadomieniu, Zamawiający powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru lub 

powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny.  

3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający będzie miał 

prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie otworów 

niezbędnych dla zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

§ 12 

Odbiór końcowy 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

2. W ciągu 4 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty przejęcia robót: 

1) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe 

urządzeń, 

2) instrukcje obsługi, 

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych pomiarów i badań, 

4) inne dokumenty niezbędne dla odbioru wskazane w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót lub SIWZ, 

5) dla odbioru końcowego - również dokumentację powykonawczą. 

3. Odbiór ostateczny dokonywać będzie komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

przedstawicieli Wykonawcy. 
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4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 

kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą, 

wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 4 dni od daty przekazania Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dokumentów przejęcia robót. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 2 nie zostały spełnione odmówi 

przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki 

Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru.   

6. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez 

Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru.  

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich 

usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. Usunięcie 

wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

§ 13 

Odbiór ostateczny 

1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru dla 

ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Komisja odbiorowa będzie składać się z pracownika 

GOZ oraz przedstawicieli Wykonawcy. 

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 

w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność 

protokołach. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego protokołu odbioru, po upływie 

okresu gwarancji i rękojmi w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.  

4. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki 

Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego. 

5. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

 



 

  
 

 
 

41 
 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

  

§ 14 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty 

Wykonawcy, w wysokości ceny netto: …………………… zł (słownie: ………………… 

…….……..….……), stawka podatku VAT ….. %, cena brutto: ……..……… zł (słownie: 

………………………………………..). 

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. 

3. Dokumentem niezbędnym do uruchomienia płatności jest protokół odbioru podpisany przez obie 

strony, oświadczenie podwykonawców, o którym mowa w § 8 ust. 5 umowy oraz prawidłowo 

wystawiona faktura VAT (rachunek).  

4. Płatność będzie dokonana za kompletny i ukończony przedmiot zamówienia, przejęty przez 

Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego, z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z umowy.   

5. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy z wystawieniem faktury końcowej (rachunku) nastąpi 

po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

6. Faktura (rachunek) będzie wystawiony dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach,  

z siedzibą przy ulicy Dworcowej 11, 80-250 Skarszewy, NIP 592-18-71-206. Faktura (rachunek) 

końcowa wymagają potwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Płatność będzie dokonywana w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

(rachunku) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy 

podane na fakturze (rachunku). 

8. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 15 

Kary umowne i potrącenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy, w przypadku niedotrzymania 

przez Wykonawcę terminu, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy, za opóźnienie w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia odbioru usunięcia 

zgłoszonych wad, 

3) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy w razie odstąpienia lub 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Łączna wysokość kar wymienionych w ust. 1 pkt.1 i 2, nie może przekroczyć 60 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 14 ust. 1 umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę 

w rozmiarach przewyższających wysokość kar umownych wyrządzoną wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy.  
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4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

§ 16 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 5 dni,  

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego, 

3) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 2 dni nie mając zezwolenia Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na 

ich usunięcie, 

5) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, 

6) Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 5 umowy, 

7) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania 

wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót. 

3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma 

obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia,  

a następnie opuszczenia terenu budowy. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił lub rozwiązał umowę z przyczyn zależnych od Wykonawcy to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

wykonanych robot wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy, potwierdzonej przez 

Zamawiającego. 

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów nienadających się do wbudowania w inny obiekt, 

stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

7. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy ponosi strona, która 

spowodowała odstąpienie lub rozwiązanie. 

8. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

9. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze 

niewykonanej przez Wykonawcę. 
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§ 17 

Zmiana w treści umowy 

1. Zamawiający, stosownie do treści  art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje następujące możliwości dokonania zmian zawartej umowy: 

1) wystąpienie konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania 

stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy 

pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest 

możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, 

warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, 

2) zmiany podwykonawców, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 8 Umowy, 

3) wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem 

szkody o znacznych rozmiarach, 

4) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 

pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie powoduje przesunięcie 

terminu końcowego zakończenia robót, 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

6) wystąpienia zmiany określającej sposób wykonania robót – w przypadku, w którym służyć to 

będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia i nie będzie to wykraczało poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz nie będzie powodowało 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, ani konieczności zmiany terminu wykonania 

zamówienia; 

2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt.1-5 termin 

realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny  

do zakończenia jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności 

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych 

w niniejszej umowie i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany 

w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. 

Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  2 egzemplarze 

otrzyma Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzyma Wykonawca. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 12 
do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

oraz załącznik nr 4 do Umowy 

 
................. dnia...................                ............................................  

Pieczęć firmowa  

 

DOKUMENT 

UDZIELENIA GWARANCJI 

 
na wykonane roboty budowlane pn.:  

„............................................................................................................... 

................................................................................................................”  

zgodnie z zapisami umowy nr .....................z dnia ......... 

 

 

Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):  

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

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

 

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):  

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

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

1.Zgodnie z zapisami umowy nr .....................z dnia ........................... Wykonawca (Gwarant) udziela 

gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte w ww. umowie na okres od dnia.........................r. do 

dnia .........................r. (36 miesięcy).  

2.Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z 

przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.  

3.Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu  

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia 

Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia ujawnienia wady.  

4.Wykonawca (Gwarant) obowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych do 14 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. 

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5.W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie na adres ........................... 

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

/ w tym faksem nr .............../ Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady. 

 

............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                                            reprezentowania wykonawcy 


